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ΔΗΓΟ: Γξακκηθόο Δπηηαρπληήο CLINAC DHX ηνπ 

νίθνπ VARIAN Κύξηνη, Αληαπνθξηλόκελνη ζην κε αξ. 

πξση.: 22567/30-10-2018 αίηεκά ζαο γηα Γεκόζηα 

Γηαβνύιεπζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αλάδεημε 

αλαδόρνπ «πληήξεζεο Μεραλεκάησλ Βηνταηξηθήο 

Σερλνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ (CPV 50420000-5)» θαη 

εηδηθόηεξα γηα ην είδνο έλαο Γξακκηθόο Δπηηαρπληήο 

CLINAC DHX ηνπ νίθνπ VARIAN, επραξίζησο ζαο 

παξαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο. Παξάγξαθνο 

«Πνηληθέο ξήηξεο» ηελ ελ ιόγσ πξνδηαγξαθή δεηείηαη 

«παξάηαζε ηεο ζύκβαζε θαηά κία εκεξνινγηαθή εκέξα». 

Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο, θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο παξαγξάθνπ ηεο 

πθηζηάκελεο ζύκβαζεο ζπληήξεζεο, σο αθνινύζσο: «Γηα 

θάζε ώξα αθηλεηνπνίεζεο πέξαλ δηαθνζίσλ ζαξάληα 

(240) σξώλ εηεζίσο, ζα επηβάιιεηαη ζηελ ζπκβαιιόκελε 

εηαηξεία σο πνηληθή ξήηξα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο πέληε 

ώξεο ρσξίο επηπιένλ ακνηβή θαη νγδόληα (80) ΔΤΡΩ 

πξόζηηκν αλά ώξα αθηλεηνπνίεζεο.» Παξαθαινύκε όπσο 

ιάβεηε ππόςε ζαο ζεηηθά ηηο παξαηεξήζεηο καο, ώζηε ην 

Ννζνθνκείν ζαο λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ζε άξηζηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ην ελ ιόγσ είδνο. ηελ δηάζεζε ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία. Με 

εθηίκεζε, Νίθνο Βιάρνο Service Manager Radiotherapy  
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8 

Αμηόηηκνη , ε ζπλέρεηα ηεο από 30/10/2018 δεκνζίεπζεο 

ζαο, ζην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ PET-

CT ηύπνπ BIOGRAPH Mct 20 Excel ηνπ νίθνπ 

SIEMENS, πξνηείλνπκε ζπκπιεξσκαηηθά ηα παξαθάησ: • 

Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο λα δηαζέηεη κόληκα νξγαλσκέλν, 

θαζώο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ηερληθό, 

επηζηεκνληθό θαη ππνζηεξηθηηθό πξνζσπηθό κε 

πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδόηεζε από ηνλ 

Καηαζθεπαζηηθό Οίθν, αιιά θαη κε ηελ απαηηνύκελε 

εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλόηεηα γηα ηε ζπληήξεζε 

ηνπ PET-CT ηύπνπ BIOGRAPH Mct 20 Excel ηνπ νίθνπ 

SIEMENS. • Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο λα δηαζέηεη ηε 

εμνπζηνδόηεζε ηνπ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ PET-

CT ηύπνπ BIOGRAPH Mct 20 Excel ηνπ νίθνπ 

SIEMENS. • Οη εξγαζίεο ησλ πξνιεπηηθώλ ζπληεξήζεσλ 

ηνπ PET-CT ηύπνπ BIOGRAPH Mct 20 Excel ηνπ νίθνπ 

SIEMENS λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα 

πξσηόηππα, επίζεκα θαη επηθαηξνπνηεκέλα πξσηόθνιια 

ζπληήξεζεο απηνύ, από ηνλ Καηαζθεπαζηηθό Οίθν. • Σα 

αληηθαζηζηάκελα - θαηεζηξακκέλα πιηθά ηνπ PET-CT 

ηύπνπ BIOGRAPH Mct 20 Excel ηνπ νίθνπ SIEMENS 

πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Αλάδνρνπ πληεξεηή. • 

Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο λα δηαζέηεη βεβαίσζε επάξθεηαο 

θαη δηάζεζεο γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ γηα ην PET-CT 

ηύπνπ BIOGRAPH Mct 20 Excel ηνπ νίθνπ SIEMENS. Ζ 

βεβαίσζε πξέπεη λα θαηαηεζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά επί 

πνηλή απόξξηςεο. Όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα 

ηνπνζεηνύληαη γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ PET-

CT ηύπνπ BIOGRAPH Mct 20 Excel ηνπ νίθνπ 

SIEMENS ζα είλαη γλήζηα, πνηνηηθά ειεγκέλα, 

πηζηνπνηεκέλα, εγθεθξηκέλα θαη πξνεξρόκελα από ηνλ 

Καηαζθεπαζηηθό Οίθν, κέζσ ηνπ επίζεκνπ δηθηύνπ 

παξαγγειίαο θαη δηαθίλεζεο ηνπ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

νκαιή, εύξπζκε θαη εληόο πξνδηαγξαθώλ ιεηηνπξγία ηνπ 

ελ ιόγσ κεραλήκαηνο. • Γελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη 

νπνηαδήπνηε ξύζκηζε, ζπληήξεζε ή ηξνπνπνίεζε ή 

εγθαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ ζην PET-CT ηύπνπ 



BIOGRAPH Mct 20 Excel ηνπ νίθνπ SIEMENS από 

πξόζσπα πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη 

εμνπζηνδνηεκέλα γηα ην ζθνπό απηό από ηνλ 

Καηαζθεπαζηηθό Οίθν θαη δελ έρνπλ ιάβεη πξνεγνπκέλσο 

έγθξηζε από ηνλ Αλάδνρν. • Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο λα 

ιακβάλεη από ηνλ Καηαζθεπαζηηθό Οίθν ηηο επίζεκεο 

ελεκεξώζεηο γηα εξγνζηαζηαθέο αλαβαζκίζεηο αζθάιεηαο 

(safety upgrades) θαη απνδνηηθόηεηαο (Performance 

upgrades) γηα ην PET-CT ηύπνπ BIOGRAPH Mct 20 

Excel ηνπ νίθνπ SIEMENS. Οη αλαβαζκίζεηο απηέο δελ ζα 

έρνπλ επίπησζε ζηελ παξερνκέλε πνηόηεηα θαη ηαρύηεηα 

ησλ εθηεινπκέλσλ εμεηάζεσλ, όπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζύκβαζε ηεο αγνξάο ηνπ 

κεραλήκαηνο. Αληίζεηα ζα απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε 

ησλ ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. • Οη επηζθεπέο ησλ 

βιαβώλ ηνπ PET-CT ηύπνπ BIOGRAPH Mct 20 Excel 

ηνπ νίθνπ SIEMENS, γίλνληαη θαζεκεξηλά εμαηξνπκέλσλ 

ησλ Αξγηώλ θαη αββαηνθύξηαθσλ. Ζ πξνζέιεπζε ησλ 

Σερληθώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο επηζθεπέο ζα γίλεηαη θαηά 

ην δπλαηόλ κέζα ζε 3 ώξεο από ηε ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο 

βιάβεο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο. • Πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο: «Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ζπληήξεζεο θαη κεηά 

ηελ παξέιεπζε είθνζη εξγαζίκσλ εκεξώλ ρσξίο ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή αδπλακία παξνρήο 

αληαιιαθηηθώλ, ε εηαηξεία ππνρξενύηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ην ζύλνιν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε λέαο 

ηερλνινγίαο θαη απμεκέλσλ ή αληίζηνηρσλ ηνπιάρηζηνλ 

δπλαηνηήησλ ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ», θαζώο ν ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκόο 

SIEMENS θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη δελ είλαη εθηθηή ε 

νπνηαδήπνηε απεγθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ κε 

αλάινγν εμνπιηζκό. Γηα θάζε δηεπθξίλεζε ή πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξία είκαζηε πάληα ζηελ δηάζεζή ζαο. Με 

εθηίκεζε, Γηα ηελ Δηαηξεία SIEMENS HEALTHCARE 

ABEE  

 

Όλνκα ΚΑΡΒΩΝΗ 

ΑΝΣΩΝΗ 
Email 
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Άξζξν  Ζκ/λία 
07/11/2018 

Αγαπεηνί Κύξηνη ηελ σο αλσ πξόζθιεζε ζαο γηα 

δηαβνπιεπζε , θαηαζέηνπκε ηα παξαθάησ : ΔΗΓΟ : Έλαο 

Γξακκηθόο Δπηηαρπληήο CLINAC DHX ηνπ νίθνπ 

VARIAN Ζ ύκβαζε αξ. δηαθ 1/2/2011 κε εκεξνκελία 

ππνγξαθήο 6-3-2015 γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο γξακκηθνύ 

επηηαρπληή ηύπνπ CLINAC DHX ηνπ νηθνπ Varian (ΑΓΑ 

: Ω1ΗΩ4690ΩΕ-ΗΛ) πεξηειάκβαλε εθηόο ηνπ θπξίσο 

κεραλήκαηνο CLINAC DHX θαη κηα ζεηξά ζπζηεκάησλ 



ειέγρνπ/κεηξήζεσλ , θαη ζπγθεθξηκέλα : Δίδνο 10 . 

ύζηεκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ OCTAVIUS II κε ινγηζκηθό 

δηαρείξηζεο & επεμεξγαζίαο VeroSoft . Δίδνο 13A) 

ύζηεκα αληρλεπηώλ LA48 Linear Array Dosimetry 

System Δίδνο 13Γ) Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνύ Mephysto 

ηνπ Water Phantom ηνπ Ννζνθνκείνπ . Παξαθαινύκε 

όπσο ζηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε ξεηά εθθξάζεηε ηελ 

επηζπκία ηα παξαπάλσ είδε ηεο αξρηθήο 

ζύκβαζεο/πξνκήζεηαο λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο 

πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ ζπληήξεζεο . ------

--------------- --------------------- ΔΗΓΟ : Έλα PET-CT 

ΣΤΠΟΤ BIOGRAPH Mct 20 Excel ηνπ νίθνπ SIEMENS 

Ζ ζρεηηθή ζύκβαζε κε ηελ εηαηξηα SIEMENS γηα ηελ 

πξνκήζεηα ελόο PET-CT ηππνπ BIOGRAPH Mct 20 

Excel ζπλνιηθήο αμίαο EUR 1.270.00 + 24% ΦΠΑ 

πεξηειάκβαλε εθηόο ηνπ θπξίσο κεραλήκαηνο θαη κηα 

ζεηξά ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ απαξαίηεηνπ γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ PET-CT , θαη ζπγθεθξηκέλα : #NMC DSI 

PET Hot Cell , θξύπηε-εζηία ηεο TEMA #microDDS-A 

Automatic Dispenser #ATOMLAB-500 Dose Calibrator 

#RAD-INJECT Απηόκαηνο εγρπηεο FDG #LB-124 

Contamination Monitor Παξαθαινύκε όπσο ζηελ ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ξεηά εθθξάζεηε ηελ επηζπκία ηα παξαπάλσ 

είδε ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο/πξνκήζεηαο λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ 

αλαδόρσλ ζπληήξεζεο . Με εθηίκεζε Αλη.Καξβσλεο 

ΚΑΡΒΩΝΖ ΑΝΣ. & ηα ΔΔ  

 
 

 

 
 

 


