
ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία 

Καλλιτεχνικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, 

Τεχνική Οικοδομική 

Αισχύνου 7, Αθήνα 105 58 

 
ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Προϊμιο 

Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" 

(αποκλειστικού δωρητή, βάσει του Ν. 4565/2018) τη διοικητική και οικονομική μέριμνα της ανέγσρησης και του 

εξοπλισμού του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΕΜΕΚ), επί της Λεωφ. Συγγρού 356, σας 

προσκαλεί να υποβάλετε τεχνικο-οικονομική προσφορά για την προμήθεια τεσσάρων (4) Συστημάτων 

Χειρουργικής Τράπεζας,. 

Άρθρο 1. Αναθέτουσα Αρχή & Υποβολή Προσφορών 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.)   : ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.-Επιτροπή Αναθέσεων 

Εργοδότης   : Κοινωφελές Ίδρυμα "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" 

Διεύθυνση   : Ζεφύρου 8, Π. Φάληρο  

Τηλέφωνο   : 210-9498 360 

Fax   : 210-9498 199   

e-mail   : oemekergon@onassis.org 

Τόπος Υποβολής Προσφορών  : Ζεφύρου 8, Παλ. Φάληρο 17564 

Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών :  09/03/2022 και ώρα 14:00 

 

Άρθρο 2. Αντικείμενο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς αποτελεί η προμήθεια τεσσάρων (4) Συστημάτων 

Χειρουργικής Τράπεζας, Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και να 

πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Επισημαίνεται ότι οι εν 

λόγω προδιαγραφές είναι ενδεικτικές και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής 

εναλλακτικών προσφορών οι οποίες να περιλαμβάνουν και μη προδιαγεγραμμένες (νεώτερες) τεχνολογίες οι 

οποίες έχουν αποδειχθεί ποιοτικά ανώτερες των συμβατικών. 

H ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα (option) να αγοράσει ένα  (1) επιπλέον Συστημάτων Χειρουργικής Τράπεζας με 

την ίδια τιμή μονάδος  και προδιαγραφές που θα συμφωνηθούν στην τελική Σύμβαση αγοράς  

Άρθρο 3. Νομικό Πλαίσιο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

α. της παρούσας Πρόσκλησης και 

β. της από 26.07.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 

4665/2018 (ΦΕΚ 173 Α/02.10.2018).  

mailto:oemekergon@onassis.org


Άρθρο 4. Πληροφορίες & Διεκρινίσεις επί της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 

4.1    Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή email προς την Αναθέτουσα Αρχή) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης.  

4.2. Ουδείς ενδιαφερόμενος δύναται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή οιουδήποτε άλλου. Ουδείς, (π.χ. Μελετητής, Σύμβουλος, Μηχανικός, 

Ιατρός, Διευθυντής ή εκπρόσωπος του ΩΚΚ), πλην της ΑΡΙΟΝΑ, είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει 

πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες/διευκρινίσεις. Οιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις, εντολές και λοιπά 

προφορικά ή γραπτά στοιχεία, δεδομένα, ή σχέδια έχουν προέλθει κατόπιν επικοινωνίας με οιονδήποτε 

εκτός της ΑΡΙΟΝΑ, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, σε προσφορά, ή/και κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας υποβολής, δεν δεσμεύουν την ΑΡΙΟΝΑ ή το ΩΚΚ. 

Άρθρο 5. Δικαίωμα Συμμετοχής  

5.1.   Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) τα οποία λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα και έχουν τεχνική εξειδίκευση και εμπειρία στο τεχνικό αντικείμενο της πρόσκλησης. 

 5.2.  Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν επίσης και οι ενώσεις/κοινοπραξίες νομικών προσώπων, οι οποίες 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Ένας τουλάχιστον εξ αυτών έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως 

άνω εδάφιο 5.1. 

β) Να έχουν συγκροτηθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις των διοικήσεων όλων των μελών τους (εταίρων 

της ένωσης). 

γ) Να υποβάλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από εξουσιοδοτημένο Νόμιμο Εκπρόσωπο. 

δ) Να ορίσουν έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας.  

5.3. Θυγατρικές εταιρείες νομικών προσώπων τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία, είτε αυτόνομα είτε ως 

μέλος ένωσης/κοινοπραξίας, δεν δικαιούνται να υποβάλουν και αυτές προσφορά. 

Άρθρο 6. Υποβολή Προσφορών  

6.1.   Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την προσφορά τους εγγράφως,  

είτε (α) καταθέτοντάς την οι ίδιοι, με την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά 

και βεβαίωση εκπροσώπησης,  

είτε (β) αποστέλλοντάς την ταχυδρομικώς στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στη διεύθυνση : ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ, 

Ζεφύρου 8, Π. Φάληρο 175 64,  

μέχρι την 09/03/2022 και ώρα 14:00. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε θα υποβληθούν 

μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομηθούν μεν έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσουν 

πριν την ως άνω καταληκτική προθεσμία στην Αναθέτουσα Αρχή.   

6.2.   Η επιλογή της Αναδόχου θα γίνει από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ της ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Δεν θα 

δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, ούτε και ο κατάλογος των αποδεκτών της 

Πρόσκλησης. Η ΑΡΙΟΝΑ και η Επιτροπή Αναθέσεων ενδιαφέρονται για την κατά το δυνατόν ευρύτερη 

ανταπόκριση υποψηφίων Αναδόχων στην παρούσα Πρόσκληση. Ωστόσο δεν προβλέπεται τυπική 

διαδικασία υποβολής ενστάσεων και οι βαθμολογίες/αξιολογήσεις των μελών της Επιτροπής θεωρούνται 

εμπιστευτικές και δεν δημοσιοποιούνται. 



Άρθρο 7. Σύνταξη Προσφορών 

7.1. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία (οποιαδήποτε ασάφεια θα 

ερμηνεύεται εις βάρος της προσφέρουσας).  

 Δεν θα πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Αν περιέχουν 

οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από την 

προσφέρουσα.  

 Θα πρέπει να απαντούν με σαφήνεια στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. Ασαφείς απαντήσεις της μορφής 

"ελήφθη υπόψη", "συμφωνούμε και αποδεχόμεθα" κλπ., δεν θα είναι αποδεκτές και είναι δυνατόν, κατά 

την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, να οδηγήσουν σε απόρριψη των προσφορών.  

7.2.  Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ε.Ε. 

συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη 

η σχετική αλληλογραφία η οποία είναι δυνατόν να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα 

συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και 

δημόσια έγγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί σε ξένο κράτος, θα γίνουν δεκτά εφόσον είναι νόμιμα 

επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας 

“Apostille”, σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.  

Άρθρο 8. Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τις συμμετέχουσες στην Πρόσκληση εταιρείες (εφεξής 

"προσφέρουσες"), χωρίς καμιά αλλαγή, για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη 

της ημερομηνίας υποβολής των. Προσφορά η οποία θα ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, 

είναι δυνατόν να απορριφθεί από την Επιτροπή Αναθέσεων. 

Άρθρο 9. Περιεχόμενο Προσφορών 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει 

δύο (2) σφραγισμένους φακέλους : 

 έναν φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και 

 έναν φάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 

9.1. Φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 

Στον εν λόγω Φάκελο θα περιέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφέρουσας καθώς και τα 

τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού με την απαιτούμενη, προδιαγεγραμμένη ανάλυση: 

9.1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δ.1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της προσφέρουσας, στην οποία να αναφέρονται 

τα στοιχεία της Πρόσκλησης και με την οποία θα δηλώνει ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς του : 

α)  δεν τελεί σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,  

β)  δεν τελεί υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος, 

γ) δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση, 

δ)  είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά,  

ε)   δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται σε εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007, 

στ) δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς του δημοσίου με βάση αμετάκλητη  απόφαση,  



ζ)   δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της  

Πρόσκλησης ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα η οποία αποδεδειγμένα 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει το ΩΚΚ και τέλος 

η)  αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση κατά την οποία του 

ανατεθεί η προμήθεια του προσφερθέντος από αυτόν εξοπλισμού. 

Δ.2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της προσφέρουσας, με την οποία θα δηλώνει : 

-  την χώρα προέλευσης του προσφερόμενου εξοπλισμού, 

- ότι, ο προσφερόμενος εξοπλισμός αποτελεί το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής του 

κατασκευαστικού οίκου τον οποίο εκπροσωπεί, για τον συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού, 

-  τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, 

Δ.3. Απόδειξη των Τεχνικών ή/και Επαγγελματικών Ικανοτήτων    

α) Κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις της προσφέρουσας, των τριών (3) τελευταίων 

χρόνων εξοπλισμού του αυτού ή παρόμοιου τύπου, με μνεία, για κάθε παράδοση, του 

πελάτη (δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα), της ημερομηνίας παράδοσης και του ύψους της 

προμήθειας (σε ευρώ).  Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου 

υποδείγματος (Πίνακας 1): 

Πίνακας 1. Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ  
ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Π/Υ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1.       

2.       

...       
 

- H στήλη “ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ” συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών : πιστοποιητικό Δημόσιας 
Αρχής/πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής/υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση 
υποψηφίου Αναδόχου 

- Στη στήλη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” αναφέρεται αν ο παραδοθείς εξοπλισμός συντηρείται από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό του υποψήφιου Αναδόχου. 

β) Κατάλογο του προσωπικού τεχνικής υποστήριξης το οποίο διαθέτει η προσφέρουσα, με 

ιδιαίτερη αναφορά στο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο στην υποστήριξη του 

προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου 

υποδείγματος (Πίνακας 2): 

Πίνακας 2. Υπόδειγμα Καταλόγου Τεχνικού & Επιστημονικού Προσωπικού 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1.      

2.      

...      

 
γ) Κατάλογο των διακριβωμένων οργάνων που διαθέτει η προσφέρουσα για τον έλεγχο της 

λειτουργίας και την προληπτική και διορθωτική του προσφερόμενου εξοπλισμού, 



9.1.2. Ο Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο, το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς για το προσφερόμενο είδος. Το κάθε 

αντίτυπο θα αποτελεί χωριστό τόμο-ντοσιέ, με αναλυτικό πίνακα περιεχομένων-ευρετήριο, και θα 

περιλαμβάνει :  

α)  σε πλήρη σειρά και με συνεχή αρίθμηση, όλα τα έγγραφα της τεχνικής προσφοράς 

(συμπεριλαμβανομένων τεχνικών φυλλαδίων, φυλλαδίων προδιαγραφών–data sheets, 

φωτογραφιών, σχεδίων, υπολογισμών κ.λ.π)., καθώς και  

β)  ένα (1) μη επανεγγράψιμο μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων (CD ή DVD) με το 

πλήρες περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή.  

Το αντίτυπο που θα ορισθεί ως πρωτότυπο θα πρέπει να φέρει, σε κάθε σελίδα του, την ένδειξη 

“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και μονογραφή της προσφέρουσας ή του νόμιμου εκπροσώπου της. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, θα επικρατεί το περιεχόμενο του πρωτοτύπου.   

Αναλυτικά τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να περιέχει η κάθε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι τα εξής :  

9.1.2.1. Πίνακας Περιεχομένων.   

Aναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list) του Φακέλου,  

9.1.2.2. Τεχνική Περιγραφή. 

Πλήρης αναλυτική “Τεχνική Περιγραφή” του προσφερόμενου είδους. 

9.1.2.3. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Πλήρες και αναλυτικό “Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών” του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, με πλήρη τεκμηρίωση (με παραπομπές σε συνοδευτικό 

υλικό τεκμηρίωσης) και ιδίως για τις προδιαγραφές για τις οποίες ζητείται "να περιγραφεί 

αναλυτικά", "να αναφερθεί προς αξιολόγηση", κ.λπ., ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση 

από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (παραπομπές σε βεβαιώσεις του κατασκευαστή, 

χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση, δεν θα γίνουν αποδεκτές).  

9.1.2.4. Υλικό Τεκμηρίωσης. 

Τεχνικά φυλλάδια, prospectuses, data sheets, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, οδηγίες 

και εγχειρίδια χρήσεως & συντήρησης (user & service manuals), τεχνικά ή/και 

κατασκευαστικά σχέδια, εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), διαγράμματα, εικόνες, 

φωτογραφίες, πιστοποιητικά και ότι άλλα τεκμηριωτικά στοιχεία διαθέτει η προσφέρουσα, 

για τον προσφερόμενο εξοπλισμό (και τις τυχόν παρελκόμενες συσκευές, όπως λ.χ. 

νεφελοποιητή, υγραντήρα, κ.λπ), τα οποία να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του 

εξοπλισμού προς τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και τις λοιπές υποχρεώσεις 

και όρους της παρούσας Πρόσκλησης.  

9.1.2.5. Έγγραφη Δήλωση. 

Έγγραφη δήλωση, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της προσφέρουσας θα αναφέρει τις 

επιχειρηματικές μονάδες (εργοστάσια) στις οποίες έχει/θα κατασκευασθεί ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Αν η προσφέρουσα 

δεν κατασκευάσει το προσφερόμενο είδος, μερικώς ή ολικώς, σε δικό της εργοστάσιο, 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του κατασκευαστικού οίκου προς 

την ΑΡΙΟΝΑ και το ΩΚΚ ότι, (α) η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από τον ίδιο 

τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη 

μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι (β) ο ίδιος έχει αποδεχθεί, έναντι της  



προσφέρουσας, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατά την 

οποία ανατεθεί  σε αυτόν η προμήθεια του αντίστοιχου είδους. Η εν λόγω έγγραφη 

δήλωση θα πρέπει να συμφωνεί με το ακόλουθο υπόδειγμα : 

       
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Καταγωγή Προσφερόμενου Εξοπλισμού  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
1.    

2.    

--    
 

9.1.2.6. Πιστοποιητικά Ποιότητος. 

α)  Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 ή EN ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης τη 

διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2016 για την τεχνική 

υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων,   

β)  Πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, ώστε να 

ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 

93/42/EEC) όπως ισχύουν σήμερα, 

γ)  Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348, 

“Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων” (ΦΕΚ 32Β/16.01.2004).  

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς θα έχει λήξει, δεν θα γίνουν δεκτά και η αντίστοιχη 

προσφορά είναι δυνατόν να απορριφθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Αναθέσεων της 

ΑΡΙΟΝΑ.   

9.1.2.7. Εγχειρίδια. 

α) Πλήρες εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης & Λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου 

(Operation Manuals), σε ηλεκτρονική μορφή (σε μη επανεγγράψιμο μέσο 

αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων (CD ή DVD)) στην Αγγλική ή/και στην 

Ελληνική γλώσσα. 

β) Κατάσταση με όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή 

του. 

9.1.2.8. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. 

Πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Χρηστών και Μηχανικών του 

προσφερόμενου Εξοπλισμού, ως εξής :  

Α.  Εκπαίδευση Χρηστών.  

Πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδας Νοσηλευτικού Προσωπικού στη λειτουργία 

του εξοπλισμού και στην πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του, με τους εξής 

όρους: 

 Η εκπαίδευση : 

- θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΩΚΚ και θα περιλαμβάνει όλα τα 

συστήματα τα οποία συνθέτουν τον προσφερόμενο Εξοπλισμό, 

- θα πραγματοποιηθεί από έμπειρο τεχνικό προσωπικό (application specialists), 

ειδικά εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή οίκο (σύμφωνα 

με την Οδηγία 93/42/EEC),  

- θα είναι συνολικής διάρκειας πέντε (5) εργασίμων ημερών και  



- θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την Προσωρινή Παραλαβή του Εξοπλισμού. 

 Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των ως άνω εκπαιδεύσεων θα τεκμηριωθούν 

από πιστοποιητικά τα οποία θα χορηγήσει η Ανάδοχος προς το εκπαιδευθέν 

Νοσηλευτικό Προσωπικό. 

Τέλος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Χρηστών, η προσφέρουσα θα πρέπει να περιλάβει 

και υπεύθυνη δήλωση, του νόμιμου εκπροσώπου της, ότι αποδέχεται, την παροχή 

χωρίς χρέωση μίας (1) επιπλέον εκπαίδευσης Χρηστών, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) 

ωρών, ύστερα από αίτημα του ΩΚΚ, εντός της περιόδου της Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας του Εξοπλισμού.   

Β.  Εκπαίδευση Μηχανικών του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΩΚΚ  

Πλήρες πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης (Full Service Training) δύο (2) Μηχανικών 

του ΩΚΚ για την πλήρη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού, με τους εξής όρους : 

 Η εκπαίδευση : 

- θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του οίκου κατασκευής 

του Εξοπλισμού, στις εγκαταστάσεις του οίκου κατασκευής στο εξωτερικό και 

θα περιλαμβάνει όλα τα συστήματα και τα παρελκόμενα του προσφερόμενου 

Εξοπλισμού, 

- θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις (μία για κάθε Μηχανικό),  

- θα είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) εργασίμων ημερών και  

- θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 18μήνου από την Οριστική 

Παραλαβή του εξοπλισμού από το ΩΚΚ. 

 Στους εκπαιδευθέντες Μηχανικούς θα χορηγηθεί πιστοποιητικό που θα τους παρέχει 

τη δυνατότητα επέμβασης με σκοπό την επισκευή και συντήρηση του Εξοπλισμού. 

 Διευκρινίζεται ότι, η Ανάδοχος θα καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησης, 

εκπαίδευσης, διαμονής και διατροφής των εκπαιδευομένων Μηχανικών του 

ΩΚΚ στο εξωτερικό.  

9.1.2.9. Βεβαίωση Κατασκευαστή. 

Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην 

Ε.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, (με επίσημη μετάφραση-επικύρωση 

στην Ελληνική γλώσσα), με αναφορά στην παρούσα Πρόσκληση, με την οποία αυτός (ο 

κατασκευαστής) να παρέχει δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς 

και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του 

εξοπλισμού για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την Οριστική Παραλαβή του σε πλήρη 

λειτουργία, ακόμα και στις περιπτώσεις : (α) διακοπής της συνεργασίας του υποψηφίου 

Αναδόχου με τον κατασκευαστή, (β) διακοπής της λειτουργίας του υποψηφίου Αναδόχου 

και (γ) διακοπής της συνεργασίας του ΩΚΚ με την προσφέρουσα. Για περιπτώσεις 

κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, 

αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι 

δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων 

υποσυστημάτων.  

Προσφορά στην οποία θα δηλωθεί δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών 

καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση 

του εξοπλισμού μικρότερη των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής 



αυτού, δυνατόν να  απορριφθεί ως απαράδεκτη από την Επιτροπή Αναθέσεων της 

ΑΡΙΟΝΑ. 

9.1.2.10. Υπεύθυνες Δηλώσεις για τις Εγγυήσεις. 

α) Υπεύθυνη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας από την ημερομηνία της Οριστικής Παραλαβής του εξοπλισμού σε πλήρη 

λειτουργία, τον προτεινόμενο μέγιστο αποδεκτό ετήσιο χρόνο ακινητοποίησης του 

εξοπλισμού (downtime) και τις ποινικές ρήτρες σε περίπτωση υπέρβασής του. Οι 

αντίστοιχες αποδεκτές, από το ΩΚΚ, οριακές τιμές των παραμέτρων αυτών 

αναφέρονται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Αποδεκτές οριακές τιμές παραμέτρων εγγύησης 

(Ελάχιστη) Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας Wmin= 5 έτη 

(Mέγιστος) Αποδεκτός ετήσιος χρόνος ακινητοποίησης ΑDTmax = 168 ώρες 

(Ελάχιστες) Ποινικές ρήτρες 
ανά ώρα υπέρβασης ADTmax 

- Επέκταση περιόδου εγγύησης  Fwmin= 6 ώρες 

- Χρηματικό πρόστιμο Fmin= €50 

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια της προσφέρουσας να προσφέρει :  

 Περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης αποδεκτής (Wmin), 

όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα 4. Το γεγονός αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ της 

προσφέρουσας. (βλέπε Κριτήριο ΥΠ2., παράγραφος 10.2.). Σε περίπτωση 

προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν της ως άνω ορισμένης ελάχιστης 

αποδεκτής (Wmin), η σχετική επιβεβαίωση θα πρέπει να γίνει με έγγραφη δέσμευση 

του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ε.Ε., όπως 

αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά στην 

παρούσα Πρόσκληση. 

 Aποδεκτό ετήσιο χρόνο ακινητοποίησης του εξοπλισμού μικρότερο του μέγιστου 

αποδεκτού (ΑDTmax), ή/και ποινικές ρήτρες, ανά ώρα υπέρβασης του μέγιστου 

αποδεκτού ετήσιου χρόνου ακινητοποίησης του εξοπλισμού (ADTmax), υψηλότερες 

από τις ελάχιστες αποδεκτές (Fwmin & Fmin) και το γεγονός αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ 

της προσφέρουσας (βλέπε Κριτήριο ΥΠ3., παράγραφος 10.2.). 

Προσφορά στην οποία θα δηλωθεί περιόδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη 

της ελάχιστης αποδεκτής (Wmin), ή αποδεκτός ετήσιος χρόνος ακινητοποίησης του 

εξοπλισμού μεγαλύτερος του μέγιστου αποδεκτού (ΑDTmax) ή ποινικές ρήτρες 

χαμηλότερες των ελαχίστων αποδεκτών (Πίνακας 4.), θα απορριφθεί ως απαράδεκτη.   

β) Υπεύθυνη δήλωση για τη συντήρηση του Εξοπλισμού μετά την εκπνοή του χρόνου 

εγγύησης καλής λειτουργίας. Με αυτήν ο νόμιμος εκπρόσωπος της προσφέρουσας θα 

δηλώνει ότι, εφόσον και όταν του ανατεθεί, με μονομερή έγγραφη δήλωση του ΩΚΚ, 

θα αναλάβει, μετά από τη Σύναψη σχετικής Σύμβασης (σύμφωνα με το ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της Πρόσκλησης), την 

πλήρη Συντήρηση του Εξοπλισμού, μέχρι και την συμπλήρωση τουλάχιστον δέκα (10) 

ετών από την Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας 

(βλέπε παράγραφο 3.4. του ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της 

Πρόσκλησης). Η διάρκεια της Σύμβασης Πλήρους Συντήρησης θα είναι ετήσια και η 

ανανέωση της θα επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του ΩΚΚ. 



 Προσφορά στην οποία θα δηλωθεί συνολικός χρόνος (αρχόμενος από την παραλαβή 

του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία) περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και 

περιόδου πλήρους συντήρησης μικρότερος των δέκα (10) ετών, δυνατόν να κριθεί 

απορριπτέα από την Επιτροπή Αναθέσεων της ΑΡΙΟΝΑ.   

γ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του Εξοπλισμού. Ο χρόνος παράδοσης του 

εξοπλισμού, με την έννοια της παραγράφου 3.4. του ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της Πρόσκλησης, θα πρέπει να είναι μικρότερος των ενεήντα 

(90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής σχετικής Σύμβασης 

Αγοράς του Εξοπλισμού. Προσφορά στην οποία θα δηλωθεί χρόνος παράδοσης του 

εξοπλισμού μεγαλύτερος των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δυνατόν να 

κριθεί απορριπτέα από την Επιτροπή Αναθέσεων της ΑΡΙΟΝΑ. 

9.1.2.11. Στοιχεία Διασφάλισης Συνθηκών Εγκατάστασης του Εξοπλισμού 

Αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, καθώς και γενικά σχέδια σε δύο αντίτυπα, ένα με την 

ένδειξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, την οποία θα φέρει σε κάθε σελίδα του μαζί με την υπογραφή 

εκπροσώπου της προσφέρουσας, και ένα με την ένδειξη “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”. Τα σχέδια αυτά 

θα αφορούν και θα αναφέρουν τις απαραίτητες υποδομές και εξοπλισμό των χώρων του 

ΩΚΚ που θα υποδεχθούν τον εξοπλισμό, καθώς και όλα τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία 

ώστε να είναι εφικτή, αν και όπου απαιτηθεί η περαιτέρω επέμβαση των Υπηρεσιών του 

ΩΚΚ. 

9.1.2.12. Σχόλια/Αποδοχή Συμβάσεων 

Η κάθε προσφέρουσα οφείλει να υποβάλει, δια του νομίμου εκπροσώπου της, δήλωση 

αποδοχής των όρων ή σχόλια επί του "ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 καθώς και επί του "ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ" 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.  

9.1.2.13. Πρόσθετα Στοιχεία 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά της 

προσφέρουσας και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις οι οποίες τίθενται στην παρούσα 

Πρόσκληση, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

9.2. Φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 

Στον Φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς της 

συμμετέχουσας στην παρούσα Πρόσκληση, με την απαιτούμενη ανάλυση. Ειδικότερα θα περιέχει δύο (2) 

αντίτυπα, ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο,  

α)  σε πλήρη σειρά και με συνεχή αρίθμηση, όλα τα έγγραφα της οικονομικής προσφοράς, καθώς και  

β)  ένα (1) μη επανεγγράψιμο μέσο αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων (CD ή DVD) με το πλήρες 

περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή.  

Το αντίτυπο που θα ορισθεί ως πρωτότυπο θα πρέπει να φέρει, σε κάθε σελίδα του, την ένδειξη 

“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, τη σφραγίδα και την μονογραφή της προσφέρουσας ή του νόμιμου εκπροσώπου της. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, θα επικρατεί το περιεχόμενο του 

πρωτοτύπου.   

Αναλυτικά τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να περιέχει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ είναι τα εξής :  



9.2.1. Πίνακας Περιεχομένων.   

Aναλυτικός πίνακας ελέγχου περιεχομένων (check list) του Φακέλου. 

9.2.2. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, όπως ακριβώς αυτός παρέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της 

Πρόσκλησης, συμπληρωμένος σύμφωνα με τα κατωτέρω : 

α) Τμήμα Π1 

Τη Συνολική Τιμή Προμήθειας (TV) του προσφερόμενου εξοπλισμού, η οποία θα πρέπει,  

 να δοθεί σε ευρώ (€), αριθμητικά και ολογράφως,  

 να περιλαμβάνει τις δαπάνες για:  

- την προμήθεια και μεταβίβαση του προσφερόμενου εξοπλισμού στο ΩΚΚ λόγω πώλησης και 

ελεύθερου παντός βάρους, 

- τη μεταφορά και ασφάλιση του εξοπλισμού μέχρι τους χώρους εγκατάστασής του στο ΩΚΚ, 

- την απεγκατάσταση των υπό αντικατάσταση χειρουργικών τραπεζών, 

- τα υλικά και τις εργασίες εγκατάστασης, διενέργειας δοκιμών και ελέγχων καλής 

λειτουργίας, ποιοτικών ελέγχων και τέλος παράδοσης του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία 

στο ΩΚΚ, 

- την εκπαίδευση του προσωπικού του ΩΚΚ (Χρηστών και Μηχανικών), 

- την εγγύηση καλής λειτουργίας, 

- τους πάσης φύσεως φόρους, τέλη, κρατήσεις καθώς και τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με το 

αντικείμενο της προμήθειας. 

β) Τμήμα Π2 

Τις Τιμές/Τεμάχιο των κατ’ επιλογή ειδών, οι οποίες θα πρέπει να δοθούν σε ευρώ (€), 

αριθμητικά και ολογράφως. 

γ) Τμήμα Π3 

Την Τιμή Πλήρους Συντήρησης για το 1ο έτος μετά την εκπνοή του χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας (TS1), η οποία θα πρέπει,  

 να δοθεί σε ευρώ (€), αριθμητικά και ολογράφως, με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ, 

 να περιλαμβάνει τις δαπάνες για πλήρη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού με τους ίδιους 

ακριβώς όρους της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, για το πρώτο (1ο) έτος μετά τη λήξη της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

9.2.3. Τιμοκατάλογος Υλικών Προληπτικής Συντήρησης. 

Ο τιμοκατάλογος θα περιλαμβάνει τις τιμές (σε ευρώ, χωρίς και με ΦΠΑ), όλων των υλικών 

προληπτικής συντήρησης καθώς επίσης και την προβλεπόμενη, από τον κατασκευαστή, συχνότητα 

αντικατάστασης/χρήσης των. 

9.2.4. Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών & Εξαρτημάτων. 

Ο τιμοκατάλογος θα περιλαμβάνει τις τιμές (σε ευρώ, χωρίς και με ΦΠΑ), όλων των ανταλλακτικών 

και εξαρτημάτων του εξοπλισμού. 

9.2.5. Επισημάνσεις. 

 Για κάθε εναλλακτική πρόταση θα συμπληρώνετεαι ξεχωριστή Οικονομική Προσφορά. 

 Απαγορεύονται αλλαγές στη μορφή και τη δομή του ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 

επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίησή του, όπως αυτός δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της 



Πρόσκλησης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τιμών που δίνονται αριθμητικώς και ολογράφως, 

θα υπερισχύει η τιμή ολογράφως. 

 Οικονομική προσφορά η οποία θα υποβληθεί με ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στον οποίο 

δεν θα έχει συμπληρωθεί έστω και ένα πεδίο του ή θα υπάρχουν λάθη στις αριθμητικές πράξεις ή 

λογιστικές ασυμφωνίες, δυνατόν να απορριφθεί από την Επιτροπή Αναθέσεων της ΑΡΙΟΝΑ. 

 Κάθε προσφέρουσα θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική της Προσφορά, 

βασιζόμενη στα στοιχεία της Τεχνικής της Προσφοράς, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή 

Αναθέσεων της ΑΡΙΟΝΑ. 

9.2.6. Πλήρης Συντήρηση Εξοπλισμού. 

α) Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και εντός τριμήνου προθεσμίας, η 

Ανάδοχος θα υποχρεούται, εφόσον του ανατεθεί με μονομερή έγγραφη δήλωση του ΩΚΚ, να 

συνάψει ετήσια Σύμβαση Πλήρους Συντήρησης του εξοπλισμού, με δυνατότητα ανανέωσης 

μέχρι και την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παράδοση του εξοπλισμού σε κατάσταση 

πλήρους λειτουργίας. Το τίμημα της πρώτης ετήσιας Σύμβασης Πλήρους Συντήρησης θα είναι 

αυτό που θα έχει δηλώσει η Ανάδοχος ως TS1 (Τιμή Πλήρους Συντήρησης για το 1ο έτος μετά 

την εγγύηση καλής λειτουργίας) στο τμήμα Π3 του ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Το 

συμβατικό τίμημα των ετησίων Συμβάσεων Πλήρους Συντήρησης που τυχόν θα ακολουθήσουν, 

θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά κατά το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ για την αντίστοιχη προηγούμενη 12μηνη περίοδο που μόλις έληξε (δηλαδή για τον 

μήνα υπογραφής της νέας ετήσιας σύμβασης εν σχέσει με τον αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου έτους), και το οποίο ποσοστό δημοσιεύεται στον δικτυακό της τόπο 

www.statistics.gr. 

β) Η πλήρης Συντήρηση του εξοπλισμού θα γίνεται με τους ίδιους όρους οι οποίοι ισχύουν για την 

αρχική εγγύηση καλής λειτουργίας του.  

γ) Το κόστος της Πλήρους Συντήρησης του εξοπλισμού, που θα αναφερθεί στο τμήμα Π3 του 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου.  

9.2.7. Στοιχεία/Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων/πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 

δημοσίευση/κοινοποίηση των οποίων στις υπόλοιπες προσφέρουσες θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντα τους, οι προσφέροντες θα πρέπει να τα γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Αναθέσεων 

της ΑΡΙΟΝΑ παραθέτοντας και την αιτιολόγηση (αναφέροντας τους λόγους). Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως στην προστασία του απορρήτου το οποίο 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης των ενδιαφερομένων. Εν τούτοις 

σημειώνεται ότι, ακόμα και στην περίπτωση πληροφοριών οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τις 

προσφέρουσες ως εμπορικά ή τεχνικά ευαίσθητες, η ΑΡΙΟΝΑ ή/και το ΩΚΚ θα διατηρούν τη 

δυνατότητα αποκάλυψης των πληροφοριών αυτών, αν και όποτε αυτό απαιτηθεί βάσει του νόμου, 

απαλασσομένων από οποιαδήποτε ευθύνη (αποζημίωσης, κ.λπ.) έναντι της προσφέρουσας. 

Επιπλέον, η παραλαβή από την ΑΡΙΟΝΑ ή/και το ΩΚΚ οποιουδήποτε υλικού χαρακτηρισμένου από 

κάποια προσφέρουσα ως “εμπιστευτικού” (ή ισοδύναμου χαρακτηρισμού), δεν θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως de facto αποδοχή του χαρακτηρισμού αυτού από την ΑΡΙΟΝΑ ή/και το ΩΚΚ.  

Άρθρο 10. Αξιολόγηση Προσφορών 

Οι υποβληθείσες προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αναθέσεων της ΑΡΙΟΝΑ σε τρία στάδια : 

 

http://www.statistics.gr/


10.1. [1° ΣΤΑΔΙΟ] ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο στάδιο αυτό θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά των προσφερουσών και θα αποφασισθεί ποιές από  αυτές 

θα συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και ποιές θα αποκλεισθούν. 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον το 

κρίνει απαραίτητο, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τις προσφέρουσες να παράσχουν, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών, διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών συμμετοχής 

τους. Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις θα είναι υποχρεωτικές, πλην όμως δεν θα επιτρέπεται να 

επιφέρουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη κατατεθείσας προσφοράς. Δηλαδή 

οι προσφέρουσες θα έχουν τη δυνατότητα να διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία τα οποία θα έχουν ήδη 

υποβάλει με την προσφορά τους, όμως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν έγγραφα τα οποία θα 

έπρεπε να είχαν εξ αρχής υποβάλει. Εν προκειμένω, ως “διευκρίνιση” νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και 

αποσαφηνίσεων, οι οποίες επιτρέπουν την περιγραφή ή τον καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και 

ακρίβεια, εγγράφων τα οποία θα έχουν ήδη υποβληθεί. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες θα παρασχεθούν από 

τις προσφέρουσες θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες οι οποίες θα αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις οι οποίες θα παρασχεθούν αυτοβούλως από τις προσφέρουσες, οποτεδήποτε μετά 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους, δε θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. 

10.2. [2° ΣΤΑΔΙΟ]  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κατά το στάδιο αυτό, η Επιτροπή Αναθέσεων της ΑΡΙΟΝΑ, σε συνεργασία με το ΩΚΚ και άλλους 

εξωτερικούς ιατρικούς συμβούλοτς της (Επιστημονική Επιτροπή) :  

α) Θα ελέγξει το περιεχόμενο των φακέλων των Επιμέρους Τεχνικών Προσφορών.  

β) Θα καλέσει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, και με κάθε πρόσφορο μέσο τις προσφέρουσες να 

παράσχουν διευκρινίσεις επί των εγγράφων και στοιχείων του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς ή/και να 

απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις. Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις θα είναι υποχρεωτικές και δεν 

θα θεωρηθούν ως αντιπροσφορά, πλην όμως δεν θα επιτρέπεται να επιφέρουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο 

ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη κατατεθείσας προσφοράς. Δηλαδή οι προσφέρουσες θα έχουν τη 

δυνατότητα να διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία τα οποία θα έχουν ήδη υποβάλει με την προσφορά 

τους, όμως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν έγγραφα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής 

υποβάλει. Εν προκειμένω, ως “διευκρίνιση” νοείται η χορήγηση λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, οι 

οποίες επιτρέπουν την περιγραφή ή τον καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ακρίβεια, εγγράφων τα 

οποία θα έχουν ήδη υποβληθεί. Από τις διευκρινίσεις οι οποίες θα παρασχεθούν από τις προσφέρουσες 

θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες οι οποίες θα αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

Διευκρινίσεις οι οποίες θα παρασχεθούν αυτοβούλως από τις προσφέρουσες, οποτεδήποτε μετά τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους, δε θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. 

γ) Θα ζητήσει, επιλεκτικά και κατά την απόλυτη κρίση των μελών της, μετά από συνεννοήσεις με τις 

υποψήφιες Αναδόχους εταιρείες, τη διενέργεια -στο ΩΚΚ- επίδειξης και δοκιμασίας αξιολόγησης του 

προσφερομένου Εξοπλισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, 

οι υποψήφιες Ανάδοχοι υποχρεούνται να οργανώσουν και να υλοποιήσουν -με δικά του αποκλειστικά 

έξοδα- την επίδειξη και δοκιμασία αξιολόγησης του προσφερόμενου Εξοπλισμού σε πρότυπο 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, στην οποία θα συμμετάσχει ολιγομελής 

αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάθεσης της ΑΡΙΟΝΑ & του ΩΚΚ. 

δ) Θα απορρίψει τις Τεχνικές Προσφορές οι οποίες κατά την κρίση της : 

 είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή  

 είναι υπό αίρεση, ή 



 παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης και των 

παραρτημάτων της, ή  

 δεν ικανοποιοιούν τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως απαράβατοι. 

ε) Θα αξιολογήσει τις αποδεκτές Τεχνικές Προσφορές λαμβάνοντας υπ’ όψιν : 

 τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της Πρόσκλησης, 

 τις τεχνικές προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές, 

 τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, τα οποία διακρίνονται σε δύο (2) ομάδες :  

- κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού (Πίνακας 5.)  

- κριτήρια αξιολόγησης της υποδομής και της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχουσών στην 

Πρόσκληση εταιρειών (Πίνακας 6.), 

και θα τις βαθμολογήσει με βάση τα κριτήρια αυτά. 

Πίνακας 5. Πίνακας 6. 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

     

ΤΧ1 Τεχνολογία/Ποιότητα/Λειτουργικότητα  ΥΠ1 Προσωπικό & Εξοπλισμός Τεχν. Υποστήριξης 

ΤΧ2 Αξιοπιστία/Ασφάλεια  ΥΠ2 Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

ΤΧ3 Ευκολία συντήρησης  ΥΠ3 Χρόνος Ακινητοποίησης/Ποινικές Ρήτρες 

ΤΧ4 Φιλικότητα χρήσης/Ευελιξία/Εργονομία  ΥΠ4 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

ΤΧ5 Περιβαλλοντικά & αισθητικά χαρακτηριστικά  ΥΠ5 Χρόνος Παράδοσης 
 

Τέλος, η βαθμολογία της Τεχνικής Αξιολόγησης (ΒΤ,i) κάθε επιμέρους προσφοράς θα υπολογισθεί από τη 

σχέση : 
 

 

  ΒΤ,i = 0,7 x ΒΤΧ,i+0,3 x ΒΥΠ,i 
    

 

όπου : ΒΤΧ,i = Bαθμολογία Τεχνικών Χαρακτηριστικών Εξοπλισμού της προσφοράς (i) 
 ΒΥΠ,i = Bαθμολογία Υποδομής του αντίστοιχου προσφέροντος και στοιχείων της  

   Τεχνικής του Προσφοράς  

10.3. [3° ΣΤΑΔΙΟ] ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αναθέσεων της ΑΡΙΟΝΑ 

α) θα ελέγξει το περιεχόμενο των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών,  

β) θα απορρίψει τις Οικονομικές Προσφορές οι οποίες -κατά την κρίση της- δεν θα έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 9.2., 

γ) θα υπολογίσει τη τελική βαθμολογία (Βi) κάθε επιμέρους προσφοράς εξοπλισμού, σύμφωνα με τη 

σχέση: 

Βi = 0,8 x (BΤ,i/ΒΤ,max)+0,2 x (TP,min/TP,i) 
 

 

όπου : ΒΤ,i = Bαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης της αξιολογούμενης προσφοράς  

ΒΤ,max =  Μέγιστη βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης (μεταξύ όλων των προσφορών) 

ΤP,i  =  Τιμή προμήθειας του εξοπλισμού της αξιολογούμενης προσφοράς  

ΤP,min =  Τιμή προμήθειας του εξοπλισμού της οικονομικότερης προσφοράς. 

δ)  θα διαμορφώσει Συγκριτικό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών κατατάσσοντας αυτές κατά φθίνουσα σειρά, 

με βάση την τελική τους βαθμολογία. 



Άρθρο 11. Δικαιολογητικά Υποψήφιου Αναδόχου 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης η ΑΡΙΟΝΑ θα καλέσει την πρώτη στην κατάταξη υποψήφια 

Ανάδοχο εταιρεία να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία να 

πιστοποιούν το αληθές των όσων είχε δηλώσει με την υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου 9.1.1.Δ1 του άρθρου 9, της 

παρούσας Πρόσκλησης.  

Αν η υποψήφια Ανάδοχος είτε δεν προσκομίσει έγκαιρα ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά, είτε 

έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις  

α) η προσφορά της θα απορριφθεί και  

β) η ΑΡΙΟΝΑ θα καλέσει την επόμενη υποψήφια Ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά του εδαφίου 9.1.1.Δ1. 

Αν και αυτή δεν προσκομίσει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή διαπιστωθεί ότι έχει 

καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

συνεχίζεται με την επόμενη υποψήφια Αναδόχου, κ.ο.κ. 

Αν καμμία από τις υποψηφίες Αναδόχους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά η διαδικασία θα ακυρωθεί 

και η Επιτροπή Αναθέσεων της ΑΡΙΟΝΑ θα προβεί σε ανάθεση κατά την απόλυτη κρίση της. 

Η ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση της, να αναθέσει την προμήθεια σε 

οποιονδήποτε επιθυμεί απ’ όσους συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης ή ακόμη και σε κάποιον άλλον, εκτός 

αυτών οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία, και ακόμη να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές, 

χωρίς εξ αυτού του γεγονότος να προκύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη προς τον οποιονδήποτε 

συμμετέχοντα στη διαδικασία. 

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς δεν συνιστά ούτε πρόσκληση ή δέσμευση πρόσκλησης για συμμετοχή σε 

διαγωνισμό, ούτε ανάθεση ή/και συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ούτε υπόδειξη ευκαιρίας ή 

μεσιτείας, ούτε υπόσχεση μελλοντικής συνεργασίας. 

Άρθρο 12. Ανάθεση Έργου-Σύμβαση Προμήθειας 

Η Ανάδοχος η οποία θα επιλεγεί οφείλει να προσέλθει στην ΑΡΙΟΝΑ μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από τη σχετική ανακοίνωση για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα έγγραφα 

νομιμοποίησης του προσώπου το οποίο θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Ανάδοχος, παρότι θα έχει κληθεί εγγράφως, δεν παρουσιασθεί να υπογράψει τη 

Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, η ΑΡΙΟΝΑ θα καλέσει τη επόμενη επιλαχούσα Ανάδοχο. 

Η Σύμβαση Προμήθειας θα είναι η “ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 της Πρόσκλησης, με 

την προσθήκη δεδομένων της προσφοράς της επιλεγείσας Αναδόχου και τυχόν παρατηρήσεών της τις οποίες έχει 

υποβάλει με την προσφορά της.  

Το κείμενο της Σύμβασης θα υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως η προσφορά, η 

Πρόσκληση και η απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Άρθρο 13. Εγγυήσεις 

Βλέπε Άρθρο 4, του Σχεδίου “ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3. 

Άρθρο 14. Παράδοση-Παραλαβή του Εξοπλισμού 

Βλέπε Άρθρο 3, του Σχεδίου “ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3. 

 



Άρθρο 15. Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισμός παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξη του χρόνου της παράτασης η οποία χορηγήθηκε, με 

υπαιτιότητα της Αναδόχου, θα της επιβληθεί, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως ποινική ρήτρα, χρηματικό 

πρόστιμο ύψους ίσου με το ένα τοις χιλίοις (1‰) του συμβατικού τιμήματος, ανά ημερολογιακή ημέρα 

υπέρβασης, το οποίο θα παρακρατηθεί από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης.  

Σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση της παράδοσης του Εξοπλισμού υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες, η 

ΑΡΙΟΝΑ θα δύναται να κηρύξει έκπτωτο την Ανάδοχο, σε βάρος της οποίας θα επέλθουν οι συνέπειες από τη μη 

εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. 

Οι παραπάνω συνέπειες θα επέλθουν ανεξάρτητα από κάθε άλλη νόμιμη υποχρέωση της Αναδόχου για τις 

παραπάνω αιτίες, ως και ανεξάρτητα από την αποζημίωση την οποία θα δικαιούται κάθε αντισυμβαλλόμενος της 

Αναδόχου για την τυχόν ζημιά την οποία θα έχει υποστεί από τις αιτίες αυτές. 

Άρθρο 16. Πληρωμές 

Βλέπε Άρθρο 2, του Σχεδίου “ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3. 

Άρθρο 17. Ανωτέρα Βία 

17.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης θα οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 

επικαλούμενη ανωτέρα βία θα αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : 

  Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του 

οίκου κατασκευής του Εξοπλισμού ή της Αναδόχου. 

  Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του του οίκου κατασκευής του Εξοπλισμού ή 

της Αναδόχου. 

  Θεομηνία (πλημμύρα, σεισμός, κλπ) ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 

  Πόλεμος 

  Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών ή/και εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (embargo). 

17.2. Η Ανάδοχος, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων της σε γεγονός το οποίο 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, θα οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΑΡΙΟΝΑ τους 

σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η Ανάδοχος μέσα στην 

ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά 

στοιχεία, χάνει το δικαιώμα να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Σύστημα Χειρουργικής Τράπεζας 
 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ 

Σύστημα Χειρουργικής Τράπεζας,  

1.1. σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρομηχανικής, ηλεκτροϋδραυλικής ή και συνδυασμού αυτών),  

1.2. πρόσφατης κυκλοφορίας,  

1.3. υψηλού επιπέδου ασφαλείας (βλέπε προδιαγραφή 6),  

1.4. κατάλληλο για όλων των τύπων χειρουργικών επεμβάσεων με την προσθαφαίρεση των ανάλογων 

εξαρτημάτων (modular technology), 

1.5. δυνατότητα διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων σε υπέρβαρους ασθενείς, βάρους  

 (α) έως 250kg, χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις και  

 (β) έως 350kg, με περιορισμούς στις κινήσεις, 

1.6. αποτελούμενο από : 

-  μία (1) χειρουργική κολώνα (πακτωμένη ή μετακινούμενη), 

-  μία (1) αποσπώμενες χειρουργικές επιφάνειες, 

-  μία (1) τροχήλατα μεταφοράς της χειρουργικής επιφάνειας, με δυνατότητα ανύψωσης και θέσης 

Trendelenburg 

- εξαρτήματα για διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων Θωρακοκαρδιοχειρουργικής και Γενικής 

Χειρουργικής. 

2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑ 

2.1. Να είναι κατασκευασμένη (βάση & τηλεσκοπική κολώνα) από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής. 

2.2. Να είναι εφικτή η μετακίνησή της σε οποιαδήποτε θέση στον χώρο του Χειρουργείου. 

2.3. Να εμπεριέχει όλα τα λειτουργικά της μέρη (τροφοδοτικό, Μ/Σ, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες & 

μονάδα ελέγχου). 

2.4. Να λειτουργεί με εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (να αναφερθούν ο μέσος χρόνος ζωής 

τους και ο χρόνος λειτουργίας τους μεταξύ διαδοχικών φορτίσεων). 

2.5. Να διαθέτει λειτουργία αναμονής (standby operation) για την εξοικονόμηση ενέργειας των 

μπαταριών. 

2.6. Να είναι εφικτός ο χειρισμός της (α) από απόσταση, μέσω ασύρματου και ενσύρματου 

χειροπληκτρολογίου (βλέπε προδιαγραφή 4, κατωτέρω), καθώς και (β) μέσω πληκτρολογίου 

ασφαλείας, ενσωματωμένου στην χειρουργική κολώνα. 

2.7. Μέσω του χειροπληκτρολογίου να επιτυγχάνονται οι παρακάτω ρυθμίσες: 

- Ύψος από το έδαφος : 650-1.100mm (περίπου) 

-  Πλευρική κλίση   : ≥ ±25o 

- Trendelenburg/Anti Trendelenburg : ≥ ±45o 

- Αυτοευθυγράμμιση (Θέση (0)).  

2.8. Να είναι εύκολος και ταχύς ο αποτελεσματικός καθαρισμός και η απολύμανσή της. 



3. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

3.1. Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. 

3.2. Να αποτελείται από έξι (6), τουλάχιστον, προσθαφαιρούμενα τμήματα, (τμήμα κεφαλής, τμήμα 

άνω πλάτης, τμήμα κάτω πλάτης, τμήμα πυέλου και διαιρούμενο τμήμα ποδιών), τα οποία να 

μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες του χειρουργείου.  

3.3. Τα ως άνω τμήματα να καλύπτονται από υψηλής αντοχής, προσθαφαιρούμενα αντιστατικά, latex-

free μαξιλάρια, ικανού πάχους (να αναφερθεί σε mm) και από υλικό το οποίο να αποτρέπει την 

εμφάνιση κατακλίσεων, για μέγιστη άνεση και ασφάλεια του ασθενή. 

3.4. Να είναι ακτινοδιαπερατή. 

3.5. Να διαθέτει : 

- πλευρικές ράγες για τη στήριξη των εξαρτημάτων (αμφιπλεύρως) και 

- μηχανισμό στήριξης ακτινολογικού ψηφιακού ανιχνευτή. 

3.6. Να είναι εφικτός ο χειρισμός της  

- από απόσταση, μέσω ασύρματου και ενσύρματου χειροπληκτρολογίου (βλέπε προδιαγραφή 4, 

κατωτέρω), καθώς και  

- μέσω πληκτρολογίου ασφαλείας, ενσωματωμένου στην χειρουργική κολώνα. 

3.7. Να επιτυγχάνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις είτε ηλεκτρικά (μέσω πληκτρολογίου/ων) είτε 

χειροκίνητα (μέσω εύχρηστων-εργονομικών μηχανισμών): 

- κλίση του τμήματος κεφαλής     

- κλίση του τμήματος κάτω πλάτης      

- κλίση του τμήματος άνω πλάτης      

- κλίση του διαιρούμενου τμήματος ποδιών (ταυτόχρονα ή μεμονωμένα) 

- διάταση ποδιών  

- κίνηση της χειρουργικής επιφάνειας κατά τον διαμήκη άξονα (ολίσθηση), ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται ανεμπόδιστη χρήση C-arm, 

- θέση Flex/Reflex. 

Για όλες τις ως άνω κινήσεις να αναφερθεί ο τρόπος και το εύρος της ρύθμισής τους, προς 

αξιολόγηση). 

3.8. Να επιτρέπεται, με ασφάλεια, η πλύση και η απολύμανση της (βαθμός προστασίας ≥IPX6).  

4. ΧΕΙΡΟΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

Φορητό χειροπληκτρολόγιο, με ευανάγνωστη LCD οθόνη, μέσω του οποίου,  

4.1. να διενεργείται, εξ αποστάσεως, ο πλήρης χειρισμός του συστήματος της χειρουργικής τράπεζας &  

4.2. να ελέγχεται η λειτουργία του συστήματος από ενδείξεις και μηνύματα τα οποία εμφανίζονται στην 

οθόνη του χειροπλητρολογίου και αφορούν: 

- στο επίπεδο φόρτισης των μπαταριών,  

- στον προσανατολισμό της χειρουργικής επιφάνειας, 

- στις εκτελούμενες κινήσεις και τις αντίσοιχες γωνίες κλίσης, καθώς και  

- σε πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος.  

 



5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Ειδικό τροχήλατο μεταφοράς της χειρουργικής κολώνας και της χειρουργικής επιφάνειας (με ή χωρίς 

ασθενή), το οποίο: 

5.1. να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα,  

5.2. να συνδέεται και να αποσυνδέεται από την χειρουργική κολώνα και την χειρουργική επιφάνεια με 

αυτοματοποιημένο τρόπο, 

5.3. να διαθέτει κεντρική ρύθμιση φρένων, 

5.4. να εκτελεί κίνηση Trendelenburg/Anti-Trendelenburg  ≥±15ο, 

5.5. να επιτρέπεται, με ασφάλεια, η πλύση και η απολύμανση του (βαθμός προστασίας ≥IPΧ6). 

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Το Σύστημα Χειρουργικής Τράπεζας: 

6.1. να είναι κατάλληλο για λειτουργία σε εκρηκτικό περιβάλλον χειρουργείου και με ασφάλεια 

εγκατάστασης σε παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού αερίου κατηγορίας ΑΡ και 

6.2. να είναι σχεδιασμένo ώστε να αποτρέπει ατυχήματα προκαλούμενα από λανθασμένο χειρισμό. 

Να αναφερθούν προς αξιολόγηση όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Συστήματος. 

7. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Το Σύστημα Χειρουργικής Τράπεζας θα συνοδεύεται από τα εξής εξαρτήματα: 

7.1. τόξο αναισθησίας ρυθμιζόμενου ύψους, 

7.2. στηρίγματα βραχίονα αναισθησίας αυξομειούμενου ύψους, με δυνατότητα περιστροφής (2 

τεμάχια), 

7.3. ιμάντας σώματος ασθενή ρυθμιζόμενου μήκους με σύστημα ασφάλισης (1 τεμάχιο), 

7.4. πλευρικά στηρίγματα σώματος (2 τεμάχια) συνοδευόμενα με μαξιλάρι πλάτης–γλουτού (1 τεμάχιο) 

και με μαξιλάρι στέρνου–πλάτης (1 τεμάχιο). 

Τα εξαρτήματα να συνοδεύονται από αντίστοιχα συνδετικά (clamps) για την προσαρμογή τους στην 

χειρουργική επιφάνεια. 

Να αναφερθούν προς αξιολόγηση και επιλογή όλα τα διαθέσιμα εξαρτήματα του Συστήματος.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΕΜ. 4) 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ :  
 

Π1. ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (TEM. 4) 
 
 

 Προσφερόμενη Συνολική Τιμή Προμήθειας ΤV = €     
    (ολογράφως) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Π2. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ  
 
 

Είδος κατ’ επιλογή Τιμή/Τεμάχιο   
     

   Τ1= €0.000,00   
    (ολογράφως) 

   Τ2= €0.000,00   
    (ολογράφως) 

   Τ3= €0.000,00   
    (ολογράφως) 

   Τ4= €0.000,00   
    (ολογράφως) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Π3. ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Προσφερόμενη Τιμή Πλήρους 
Συντήρησης για το 1ο έτος μετά  
την εγγύηση 

  
(χωρίς ΦΠΑ) €   

 
 

ΤS1 =   
 (ολογράφως) 

 (με ΦΠΑ) €     
        (ολογράφως) 

 
Εκ μέρους της προσφέρουσας 
 
 
 
 
 
  
 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [Δ[●]/22]  
 

 
Σήμερα, την [●] του μηνός [●] του έτους 2022, τα κάτωθι συμβαλλόμενα Μέρη: 
   

(1)  η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΡΙΟΝΑ Α.Ε", 
η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ευρυδάμαντος & Γαλαξία 1, 117 45, Αθήνα), με ΑΦΜ 099731160 
ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. 
_______________ και _______________ (εφεξής, χάριν συντομίας, "ΑΡΙΟΝΑ")  

 

(2)  το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο", που εδρεύει στην Καλλιθέα 
Αττικής (Λ. Συγγρού 356, ΤΚ 17674 Καλλιθέα), με ΑΦΜ 090164875 (ΔΟΥ Καλλιθέας), και το οποίο 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό του Διευθυντή, κ. Παναγιώτη 
Μινογιάννη, (εφεξής, χάριν συντομίας, "ΩΚΚ") και 

 

(3)  η εταιρεία με την επωνυμία «[●]» και τον διακριτικό τίτλο " [●]", με έδρα [●] (οδός [●] αριθμός [●]), 
με ΑΦΜ [●] (ΔΟΥ [●]), και αρ. ΓΕΜΗ [●], και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από [●], (εφεξής, χάριν συντομίας, "Προμηθεύτρια"). 

 

Αφού έλαβαν υπόψιν τους ότι: 
1.  Με το Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ Α’ 173/02.10.2018) και τον Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α’ 204/22.10.2020) 

(εφεξής, από κοινού, ο "Νόμος"), κυρώθηκε η από 26.07.2018 σύμβαση δωρεάς και η από 
24.09.2020 τροποποίησή της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
"Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” που εδρεύει στο Vaduz του Liechtenstein (Städtle 27, Vaduz FL 9490) 
(εφεξής το "Ίδρυμα"), του ΩΚΚ και της ΑΡΙΟΝΑ. 

2.  Αντικείμενο της εν λόγω δωρεάς (εφεξής η "Δωρεά") είναι η υλοποίηση, προμήθεια και παράδοση 
των αναφερόμενων στο άρθρο 3 του Νόμου πραγμάτων, υλικών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και, 
μεταξύ άλλων, και η ανανέωση μέρους του εξοπλισμού του ΩΚΚ σύμφωνα με τα όσα στον Νόμο 
αναφέρονται, 

3.  Την υλοποίηση της Δωρεάς, υπό την ιδιότητα του φορέα υλοποίησης έχει αναλάβει να εκτελέσει, για 
λογαριασμό του Ιδρύματος, η αφενός συμβαλλόμενη ΑΡΙΟΝΑ. 

4.  Στο πλαίσιο αυτό, με την από [●] πρόσκληση υποβολής προσφορών  (εφεξής η "Πρόσκληση"), η 
ΑΡΙΟΝΑ και το ΩΚΚ προσκάλεσαν ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους 
προσφορές για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης, με πενταετή εγγύηση και δωρεάν 
συντήρηση [●]. 

5.  H Προμηθεύτρια, στα πλαίσια της πιο πάνω Πρόσκλησης, υπέβαλε την προσφορά της και επελέγη ως 
ανάδοχος του έργου της προμήθειας, εγκατάστασης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία του 
"Εξοπλισμού" (όπως αυτός ορίζεται κατωτέρω). 

6.  Με τη παρούσα (εφεξής η "Σύμβαση") η Προμηθεύτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει και 
μεταβιβάσει τον Εξοπλισμό στην ΑΡΙΟΝΑ και, κατ΄ εντολήν της ΑΡΙΟΝΑ και λόγω της Δωρεάς, να 
εγκαταστήσει και παραδώσει αυτόν σε πλήρη λειτουργία στο ΩΚΚ, σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις που συμφωνούνται κατωτέρω 

7.  Ο γενικός συντονισμός και η διοίκηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
παραλαβής και πληρωμών, έχει ανατεθεί από την ΑΡΙΟΝΑ στην εταιρεία "ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΤΕ" (εφεξής "ΤΕΝΣΩΡ"), προς την οποία η Προμηθεύτρια θα υποβάλλει, κατά τα αναφερόμενα 
κατωτέρω, κάθε αίτημα πληροφόρησης, πληρωμής, παράδοσης κ.λ.π,   

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής : 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 



Με την παρούσα Σύμβαση η Προμηθεύτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση: (α) να υλοποιήσει και 
μεταβιβάσει στην ΑΡΙΟΝΑ λόγω πώλησης και ελεύθερο παντός νομικού και πραγματικού ελαττώματος, 
βάρους, φόρου, δασμού, χρέους, κατάσχεσης κ.λ.π, (β) κατ΄ εντολήν της ΑΡΙΟΝΑ και λόγω της Δωρεάς, 
εγκαταστήσει και παραδώσει στο ΩΚΚ, σε πλήρη λειτουργία, και (γ) να συντηρεί πλήρως και εγκαίρως 
κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης που προβλέπεται κατωτέρω στο άρθρο 4 της παρούσας,  
 

τέσσερα (4) Συστήματα Χειρουργικής Τράπεζας, τύπου ____________, του οίκου ____________,  
 
(εφεξής, από κοινού, ο "Εξοπλισμός") με τη σύνθεση, ιδιότητες και προδιαγραφές που αναφέρονται στα 
Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι αναφέρονται κατωτέρω. 
 

H ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα (option) να αγοράσει ένα (1) επιπλέον Σύστημα Χειρουργικής Τράπεζας με την ίδια 

τιμή μονάδος και προδιαγραφές οι οποίες συμφωνούνται στην παρούσα.  

 
AΡΘΡΟ 2. ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 
 

2.1. Το τίμημα της Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των [●] ευρώ (€[●]), και περιλαμβάνει κάθε 
αμοιβή, κόστος, δαπάνη, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές της Προμηθεύτριας για την προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της Σύμβασης όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για: 
 την μεταβίβαση του Εξοπλισμού στην ΑΡΙΟΝΑ λόγω πώλησης και ελεύθερου παντός νομικού και 

πραγματικού ελαττώματος, βάρους, χρέους, φόρου, δασμού κ.λ.π., 
 τη μεταφορά και ασφάλιση του Εξοπλισμού μέχρι την εγκατάστασή του στους χώρους που θα 

υποδειχθούν στη Προμηθεύτρια από το ΩΚΚ, 
 την απεγκατάσταση των υφισταμένων, προς αντικατάσταση, χειρουργικών τραπεζών, 
 την εγκατάσταση των Εξοπλισμού, 
 τη διενέργεια ελέγχων καλής λειτουργίας, ποιοτικών ελέγχων και παράδοσης του Εξοπλισμού σε 

πλήρη λειτουργία στο ΩΚΚ, 
 την εγγύηση καλής λειτουργίας του Εξοπλισμού και την έκδοση των εγγυητικών επιστολών της 

Προμηθεύτριας που αναφέρονται στη παρούσα, καθώς και για τη διαρκή συντήρηση και αναβάθμιση 
του λογισμικού του Εξοπλισμού, 

 το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του ΩΚΚ, 
 το κόστος της υποβολής στο ΩΚΚ των εγχειριδίων και λοιπών βοηθημάτων του Εξοπλισμού τα οποία 

αναφέρονται κατωτέρω  
 τα πάσης φύσεως έξοδα τα οποία προβλέπεται να βαρύνουν την Προμηθεύτρια για την εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης. 
 τους πάσης φύσεως φόρους και τα τέλη τα οποία σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης 
και κρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως απολύτως εύλογο και δίκαιο. Δεν δύναται δε να 
αναπροσαρμοσθεί για οιονδήποτε λόγο και αιτία, των μερών παραιτουμένων από τις διατάξεις των ΑΚ 
288 και 388. 
 

2.2. Το ως άνω τίμημα θα καταβληθεί ως εξής:  
 

2.2.1. Ποσοστό [●] τοις εκατό ([●]%) του τιμήματος της Σύμβασης, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσόν 
των [●] (€[●]), θα καταβληθεί από την ΑΡΙΟΝΑ στην Προμηθεύτρια, ως προκαταβολή, εντός 
[●] ημερών από την έκδοση και παράδοση στην ΑΡΙΟΝΑ της εγγυητικής επιστολής για την 
οποία γίνεται λόγος κατωτέρω στον όρο 4.5.1. της παρούσας. 

 

2.2.2. Ποσοστό [●] τοις εκατό ([●]%) του τιμήματος της Σύμβασης, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσόν 
των [●] (€[●]), θα καταβληθεί από την ΑΡΙΟΝΑ στην Προμηθεύτρια μετά την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Προσωρινής Παραλαβής του Εξοπλισμού (όπως αυτό ορίζεται στον 
όρο 3.4 της παρούσας) και σύμφωνα με τις προβλέψεις της επόμενης παραγράφου (όρος 2.3 
της Σύμβασης). 

 



2.2.3. Ποσοστό [●] τοις εκατό ([●]%) του τιμήματος της Σύμβασης, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσόν 
των [●] (€[●]), θα καταβληθεί από την ΑΡΙΟΝΑ στην Προμηθεύτρια μετά  την υπογραφή του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβή του Εξοπλισμού (όπως αυτό ορίζεται στον όρο 3.5 της 
παρούσας) και σύμφωνα με τις προβλέψεις της επόμενης παραγράφου (όρος 2.3 της 
Σύμβασης). 

 

2.3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η Προμηθεύτρια εντός είκοσι (20) ημερών από την παράδοση 
του Εξοπλισμού στο ΩΚΚ, θα υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στην ΑΡΙΟΝΑ το νόμιμο 
παραστατικό/τιμολόγιο του Εξοπλισμού. Ειδικότερα, η Προμηθεύτρια θα εκδίδει και παραδίδει αρχικά 
στην ΤΕΝΣΩΡ έγγραφη αίτησή της στην οποία θα αναφέρεται το προς τιμολόγηση ποσό. Η εν λόγω 
έγγραφη αίτηση μπορεί να γίνεται είτε σε φόρμα/έντυπο της Προμηθεύτριας, είτε με προτιμολόγιο το 
οποίο θα εκδίδει η Προμηθεύτρια είτε με ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) που 
θα αποστέλλεται στη ΤΕΝΣΩΡ. Με την έγκριση της πιο πάνω έγγραφης αίτησης από την ΤΕΝΣΩΡ, η 
ΤΕΝΣΩΡ θα ενημερώνει την ΑΡΙΟΝΑ και η ΑΡΙΟΝΑ θα εκδίδει και θα προωθεί ηλεκτρονικά στην 
Προμηθεύτρια μια σχετική εντολή αγοράς (“Purchase Order” ή “PO”) στην οποία θα αναφέρεται ένας 
μοναδικός κωδικός αριθμός “Purchase Order Number” ή “PON”. Με τη λήψη του μοναδικού κωδικού 
αριθμού “POΝ” η Προμηθεύτρια θα εκδίδει το τιμολόγιο, το οποίο είτε θα παραδίδει στη ΤΕΝΣΩΡ είτε 
θα το προωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ΑΡΙΟΝΑ (υ/ο κας Νάνσυ Σταυροπούλου) 
και στην ΤΕΝΣΩΡ στις εξής διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email): 
nstavropoulou@onassis.org, m.pantelidaki@tensor.gr και tensor@otenet.gr. Το φορολογικό 
παραστατικό που θα εκδίδει η Προμηθεύτρια θα εκδίδεται στα στοιχεία της ΑΡΙΟΝΑ με τόπο παράδοσης 
το ΩΚΚ (σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4737/2020) και θα πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν των 
λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, και την εξής αναφορά στην περιγραφή του: "….Βάσει της εντολής 
αγοράς (PO) με μοναδικό αριθμό …xxxxx…..".  

 

Περαιτέρω, ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι για την καταβολή από την ΑΡΙΟΝΑ στη 
Προμηθεύτρια, των πιο πάνω (υπό 2.2.2. και 2.2.3.) δόσεων του τιμήματος της Σύμβασης, θα ισχύουν 
τα εξής: Μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Προσωρινής ή Οριστικής Παραλαβής, αναλόγως της 
περιπτώσεως, η Προμηθεύτρια θα εκδίδει και παραδίδει στην ΤΕΝΣΩΡ έγγραφη αίτηση πληρωμής. 
Εφόσον διαπιστώνεται από τη ΤΕΝΣΩΡ ότι έχουν πληρωθεί οι όροι της παρούσας Σύμβασης η ΤΕΝΣΩΡ 
θα εγκρίνει την αίτηση της Προμηθεύτριας και θα ενημερώνει σχετικώς την ΑΡΙΟΝΑ για την 
πιστοποίηση της πληρωμής. Σε περίπτωση παραλαβής από την ΑΡΙΟΝΑ, της πιστοποίησης της ΤΕΝΣΩΡ, 
πριν ή κατά την 14η ημερολογιακή ημέρα ενός οποιουδήποτε μήνα, η εξόφλησή της δόσης θα γίνεται 
μέχρι την 10η  ημερολογιακή ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα. Σε περίπτωση παραλαβής από την 
ΑΡΙΟΝΑ, της πιστοποίησης της ΤΕΝΣΩΡ, κατά ή μετά την 15η ημερολογιακή ημέρα ενός οποιουδήποτε 
μήνα, η εξόφληση της δόσης θα γίνεται μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα. 
[Ενδεικτικά, χάριν παραδείγματος, (i) εάν μια πιστοποίηση της ΤΕΝΣΩΡ παραληφθεί από το ΑΡΙΟΝΑ 
την 12η Ιανουαρίου η εξόφλησή της δόσης θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου (β) 
εάν μια πιστοποίηση της ΤΕΝΣΩΡ παραληφθεί από το ΑΡΙΟΝΑ την 25η Ιανουαρίου η εξόφληση της 
δόσης θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την 10η Μαρτίου κ.ο.κ]. 

 

Κάθε καταβολή προς την Προμηθεύτρια θα γίνεται προς τον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό της: 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ : [●] 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : [●] 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : [●] 
ΙΒΑΝ :  [●] 
SWIFT BIC :  [●] 

           

2.4. Η παρούσα Σύμβαση απαλλάσσεται του ΦΠΑ, κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης ιστ) της παραγράφου 1 
του άρθρου 27 του ν. 2859/2000, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4664/2020 (ΦΕΚ Α’ 
32/14.02.2020). Η Προμηθεύτρια, στα φορολογικά στοιχεία που θα εκδώσει στο πλαίσιο της παρούσας 
(i) δεν θα χρεώνει ΦΠΑ και (ii) θα υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά (παραστατικά) όλα τα στοιχεία 
που προβλέπονται στη περίπτωση ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 (όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει).  
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2.5. Το Ίδρυμα, η ΑΡΙΟΝΑ ή/και το ΩΚΚ δεν υποχρεούνται σε καμία περίπτωση στην καταβολή πρόσθετου 
ποσού για την κάλυψη οποιωνδήποτε επιπλέον δαπανών τυχόν απαιτηθούν στα πλαίσια της 
προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας του Εξοπλισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 
 

3.1. Παράδοση και Εγκατάσταση Εξοπλισμού.  
 

3.1.1. Πριν από την παράδοση και εγκατάσταση του Εξοπλισμού η Προμηθεύτρια υποχρεούται:  
 

(α) να υποβάλει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, προς έγκριση από το ΩΚΚ, το προτεινόμενο 
πλάνο εγκατάστασης του Εξοπλισμού, 

 

(β)  να ενημερώσει το ΩΚΚ και τη ΤΕΝΣΩΡ, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την παράδοση 
και εγκατάσταση του Εξοπλισμού, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα φυσικής παράδοσης 
του Εξοπλισμού στο ΩΚΚ, και  

  

(γ) να υποβάλει, μαζί με το πιο πάνω αίτημα παράδοσης του Εξοπλισμού, αναλυτικό πίνακα 
επιθεώρησης και ποιοτικού ελέγχου (εφεξής ο “Πίνακας Επιθεώρησης και Ποιοτικού 
Ελέγχου”) που θα περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλες τις πρόσθετες επιθεωρήσεις, επιτόπιες 
μετρήσεις, εργασίες και ενέργειες διασύνδεσης του Εξοπλισμού, τυχόν διαδικασίες 
παραμετροποίησης, τις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου που πρέπει να διενεργηθούν αμέσως 
μετά από την εγκατάσταση του Εξοπλισμού, τους εφαρμοζόμενους κατά περίπτωση 
κανονισμούς και τα αποδεκτά όρια τιμών μετρήσεων, απόδοσης κ.λ.π. σύμφωνα με τους εν 
ισχύ διεθνείς κανονισμούς και τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

 

3.1.2. Για την παράδοση και εγκατάσταση του Εξοπλισμού η Προμηθεύτρια υποχρεούται, να εκτελέσει 
πλήρως, με εξ ολοκλήρου δική της ευθύνη, υλικά και έξοδα και με δικό της, ειδικευμένο και 
ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό, λαμβάνοντας όλα τα κατά το Νόμο αναγκαία μέτρα ασφαλείας 
για τη προστασία των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού του ΩΚΚ, καθώς και του 
προσωπικού της ιδίας και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους 
κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και 
τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του ΩΚΚ, εφόσον οι τελευταίες δεν αντικρούουν τις 
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου τα εξής: 
 

 (α) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη ΤΕΝΣΩΡ και υπό την επίβλεψη των αρμοδίων 
υπηρεσιών και οργάνων του ΩΚΚ, να εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως όλες τις 
εργασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την απεγκατάσταση, του αντικαθιστάμενου 
συγκροτήματος παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων του ΩΚΚ και μεταφορά του σε 
αποθηκευτικό χώρο εντός του ΩΚΚ 

 

 (β) κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη ΤΕΝΣΩΡ και τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα 
του ΩΚΚ, να προβεί και σε κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την εμπρόθεσμη 
και προσήκουσα : 
 μεταφορά του Εξοπλισμού και εγκατάστασή του στους χώρους του ΩΚΚ, 
 διενέργεια όλων των ελέγχων που προβλέπονται για τον τύπο του υπό παράδοση 

Εξοπλισμού, από τον κατασκευαστή-οίκο και από τα σχετικά διεθνή πρότυπα, σύμφωνα 
και με τις προβλέψεις του όρου 3.2 της παρούσας Σύμβασης, 

 αναλυτική τεκμηρίωση όλων των ελέγχων αυτών σε ενιαία τεχνική έκθεση (εφεξής η 
"Τεχνική Έκθεση") την οποία η Προμηθεύτρια θα παραδώσει στο ΩΚΚ και στη ΤΕΝΣΩΡ. 

 

3.1.3. Η Προμηθεύτρια δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα είδη και υλικά του Εξοπλισμού καθώς και αυτά 
τα οποία θα προσκομίσει στο ΩΚΚ για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Εξοπλισμού, 
είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, χωρίς ελαττώματα, με τις συμφωνημένες ιδιότητες (Α.Κ. 
534 & 535) και ικανοποιούν όλους τους όρους της Πρόσκλησης και της παρούσας Σύμβασης οι 
οποίοι αναφέρονται στον τύπο, την κατηγορία, σύνθεση, ιδιότητες, επιδόσεις και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του Εξοπλισμού. Ειδικότερα, η Προμηθεύτρια δηλώνει και εγγυάται ότι κάθε 



τμήμα του Εξοπλισμού, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 1 της παρούσας 
Σύμβασης: (i) πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης, (ii) έχουν τη σύνθεση 
που προβλέπεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας Σύμβασης, αλλά και, πέραν των ανωτέρω 
(iii) έχουν και όλες τις λοιπές προδιαγραφές και ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια της Προμηθεύτριας που επισυνάπτονται στο Παράρτημα 
Β΄ της παρούσας Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα, που του παρέχει 
ο Νόμος και η παρούσα Σύμβαση, να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό, ενώ η Προμηθεύτρια 
υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του ΩΚΚ για υλικά 
τα οποία δεν πληρούν τους συμβατικούς όρους περί ποιότητας και χαρακτηριστικών των εν 
λόγω υλικών. Ο έλεγχος των υλικών από τα εντεταλμένα όργανα του ΩΚΚ δεν απαλλάσσει ούτε 
περιορίζει την ευθύνη της Προμηθεύτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων Α.Κ. 536 και 
537. 

 

3.1.4. Η Προμηθεύτρια δηλώνει και εγγυάται περαιτέρω ότι:  
 

(α)  θα εκτελέσει όλες τις εργασίες της παρούσας υπό την επίβλεψη μηχανικών του ΩΚΚ και της 
ΤΕΝΣΩΡ. 

 

(β)  θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται ανωτέρω με τις επαγγελματικές δεξιότητες 
και την επιμέλεια που αναμένεται από εξειδικευμένους εργολάβους/ προμηθευτές που 
προβαίνουν στην εκτέλεση παρόμοιων εργασιών/προμηθειών αυξημένων προδιαγραφών 
και απαιτήσεων,  

 

(γ)  γνωρίζει και αποδέχεται ότι οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται σε συνθήκες λειτουργίας του 
ΩΚΚ και ως εκ τούτου δεσμεύεται να συνεργάζεται πλήρως με το προσωπικό του ΩΚΚ και 
να ακολουθεί τις υποδείξεις και οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του ΩΚΚ, 

 

(δ)  αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί (θα φέρει δε και την πλήρη ευθύνη των σχετικών 
ενεργειών και παραλείψεων των προστηθέντων, συνεργατών, κ.λ.π.) τους νόμους, τα 
διατάγματα και τους κανονισμούς που τυγχάνουν εφαρμογής στις εργασίες που 
περιγράφονται στη παρούσα Σύμβαση και  

 

(ε)  αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί πιστά την εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλείας, 
υγείας καθώς και αυτών για την πρόληψη  ατυχημάτων. 

 

3.2. Τεχνικός & Ποιοτικός Έλεγχος Εξοπλισμού. 
 

Η Προμηθεύτρια υποχρεούται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και θέσης σε 
λειτουργία του Εξοπλισμού, με εξ’ ολοκλήρου δική της επιμέλεια, ευθύνη και έξοδα, να 
πραγματοποιήσει και να τεκμηριώσει όλες τις επιθεωρήσεις, τις επιτόπου μετρήσεις, όλους τους 
τεχνικούς και ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι προβλέπονται: (i) στον "Πίνακα Επιθεώρησης και 
Ποιοτικού Ελέγχου" που θα έχει προηγουμένως υποβληθεί από τη Προμηθεύτρια σύμφωνα με το 
εδάφιο δ’ του όρου 3.1.1 ανωτέρω καθώς και (ii) αυτών που προβλέπονται, για τον συγκεκριμένο 
τύπο του Εξοπλισμού, από τους Νόμους και Κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, από τα διεθνή και 
Ελληνικά πρότυπα και τις τυχόν υπάρχουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου του Εξοπλισμού. Όλες οι εργασίες τεχνικού και ποιοτικού ελέγχου του 
Εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά υπό την παρουσία και επίβλεψη των αρμοδίων 
υπηρεσιών και τμημάτων του ΩΚΚ. Τα αποτελέσματα και πορίσματα των ελέγχων αυτών θα 
τεκμηριωθούν αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση για την οποία γίνεται λόγος ανωτέρω. 

 

3.3. Παράδοση Εξοπλισμού. 
 

Η Προμηθεύτρια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών και ποιοτικών ελέγχων, 
υποχρεούται να παραδώσει τον Εξοπλισμό στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΩΚΚ. Η έννοια της 
παράδοσης (εφεξής "Παράδοση") περιλαμβάνει την υλοποίηση όλων των πιο κάτω αναφερόμενων, 
εκ μέρους της Προμηθεύτριας, ενεργειών, ήτοι: 
 

 την παράδοση του Εξοπλισμού, χωρίς ελαττώματα, ελλείψεις ή άλλα προβλήματα, σε πλήρη σύνθεση 
και λειτουργία, 



 την υποβολή προς το ΩΚΚ και τη ΤΕΝΣΩΡ της Τεχνικής Έκθεσης, στην οποία: (i) θα περιγράφεται 
αναλυτικά ο εγκατασταθείς Εξοπλισμός (περιγραφή, part no., serial no.) και (ii) θα τεκμηριώνονται 
διεξοδικά τα πρωτόκολλα διεξαγωγής των ποιοτικών και τεχνικών ελέγχων και των ελέγχων καλής 
λειτουργίας στους οποίους υπεβλήθη ο Εξοπλισμός, μετά την εγκατάστασή του στους χώρους του 
ΩΚΚ (σύμφωνα με τον όρο 3.2 της παρούσας), καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματα των ελέγχων 
αυτών. Η Τεχνική Έκθεση θα συντάσσεται από την Προμηθεύτρια και θα υπογράφεται τόσο από τους 
εκπροσώπους της Προμηθεύτριας όσο και από τους εκπροσώπους του ΩΚΚ που επέβλεψαν τους 
ποιοτικούς και τεχνικούς ελέγχους του Εξοπλισμού. Η Τεχνική Έκθεση θα συντάσσεται σε τέσσερα 
(4) πρωτότυπα εκ των οποίων δυο (2) θα παραλαμβάνει η ΤΕΝΣΩΡ, ένα (1) το ΩΚΚ και ένα (1) η 
Προμηθεύτρια, 

 την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των χρηστών του Εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης  

 την υποβολή του συνόλου των εγχειριδίων, του λογισμικού και των λοιπών βοηθημάτων τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης. 

 

Η Προμηθεύτρια αναλαμβάνει με τη παρούσα την υποχρέωση να "Παραδώσει" τον Εξοπλισμό στο ΩΚΚ 
εντός [●] ([●]) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ήτοι μέχρι την 
[●].[●].2022. 

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή μη προσήκουσας Παράδοσης του Εξοπλισμού, ή οποιουδήποτε 
τμήματος αυτού εντός του συμφωνημένου κατά τα άνω χρόνου, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία εκτός 
εάν αυτό οφείλεται στο ΩΚΚ ή στην ΑΡΙΟΝΑ, η ΑΡΙΟΝΑ θα δύναται, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων 
αξιώσεών της κατά της Προμηθεύτριας για την αποκατάσταση οιασδήποτε άλλης ζημιάς της, να 
επιβάλλει στη Προμηθεύτρια ποινική ρήτρα, το ποσό της οποίας θα ισούται με το πέντε τοις χιλίοις 
(5‰) του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης, για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης στη 
Παράδοση του Εξοπλισμού (ή οιουδήποτε τμήματός του) . Η ποινική ρήτρα θα επιβάλλεται με απλή 
επιστολή της ΑΡΙΟΝΑ που θα γνωστοποιείται στη Προμηθεύτρια και η ΑΡΙΟΝΑ θα δύναται να 
παρακρατεί αυτή και να τη συμψηφίζει ισόποσα με το μη καταβληθέν στη Προμηθεύτρια τίμημα της 
Σύμβασης. Η πιο πάνω ποινική ρήτρα και το ύψος αυτής κρίνεται και συνομολογείται από τα Μέρη ως 
απολύτως εύλογη, δίκαιη και ανταποκρινόμενη στο σκοπό της. Η επιβολή της κατά τα ανωτέρω 
ποινικής ρήτρας δεν εξαντλεί την ευθύνη της Προμηθεύτριας να αποκαταστήσει κάθε περαιτέρω ζημία 
της ΑΡΙΟΝΑ ή του ΩΚΚ συνεπεία της μη τήρησης εκ μέρους της Προμηθεύτριας των υποχρεώσεών της 
από το παρόν. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση της Παράδοσης του Εξοπλισμού (ή οποιουδήποτε 
τμήματος αυτού) υπερβεί τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, η ΑΡΙΟΝΑ θα δύναται να καταγγείλει 
τη παρούσα αζημίως για το λόγο αυτό και να αξιώσει από τη Προμηθεύτρια την αποκατάσταση 
οιασδήποτε ζημιάς αυτή υπέστη.  

 

Οι παραπάνω συνέπειες θα επέλθουν ανεξάρτητα από κάθε άλλη νόμιμη υποχρέωση της 
Προμηθεύτριας για τις παραπάνω αιτίες και ανεξάρτητα από την αποζημίωση που θα δικαιούται το ΩΚΚ 
από τη Προμηθεύτρια για την τυχόν ζημιά που αυτό θα έχει υποστεί από τις αιτίες αυτές. 

 

Διευκρινίζεται ρητά ότι, η παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπει τμηματική Παράδοση/Παραλαβή του 
Εξοπλισμού. 

 

3.4. Προσωρινή Παραλαβή Εξοπλισμού  
 

3.4.1. Η Προσωρινή Παραλαβή του Εξοπλισμού από το ΩΚΚ, θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την Παράδοσή του (κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στον όρο 3.3 της 
παρούσας) και αφού, στο χρονικό αυτό διάστημα, ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αποδοχής του 
Εξοπλισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΩΚΚ με την παρουσία Μηχανικών της 
Προμηθεύτριας και ενός παρατηρητή από την ΤΕΝΣΩΡ. Εφόσον δεν εντοπισθούν ελαττώματα ή 
ελλείψεις θα συντάσσεται το "Πρωτόκολλο Παράδοσης-Προσωρινής Παραλαβής" του 
Εξοπλισμού, σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας, το 
οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΩΚΚ και την 



Προμηθεύτρια σε τέσσερα (4) πρωτότυπα από τα οποία ένα θα παραλάβει η ΑΡΙΟΝΑ, ένα η 
Προμηθεύτρια, ένα το ΩΚΚ και ένα η ΤΕΝΣΩΡ.  

 

3.4.2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις, η Προμηθεύτρια θα 
υποχρεούται να προβεί, αμελλητί, χωρίς επιπλέον αμοιβή ή κόστος της ΑΡΙΟΝΑ, στην άμεση 
αποκατάσταση των πλημμελειών και ελαττωμάτων. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό για οιονδήποτε 
λόγο, η Προμηθεύτρια θα υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα είτε όλον τον Εξοπλισμό ή τα 
ελαττωματικά μέρη του. Μετά την αποκατάσταση των πλημμελειών και ελαττωμάτων η 
Προμηθεύτρια θα δύναται να αιτηθεί εκ νέου από το ΩΚΚ και την ΑΡΙΟΝΑ την έκδοση του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Προσωρινής Παραλαβής. 

 

3.4.3. Σε περίπτωση ελλείψεων ήσσονος σημασίας που δεν εμποδίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εξοπλισμού, όπως αυτό θα πιστοποιείται από τη ΤΕΝΣΩΡ, τότε θα συντάσσεται 
και θα υπογράφεται το "Πρωτόκολλο Παράδοσης-Προσωρινής Παραλαβής" και η Προμηθεύτρια 
θα υποχρεούται να αποκαταστήσει τα ελαττώματα και τις ελλείψεις αυτές εντός προθεσμίας που 
θα συμφωνηθεί ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα 
υπερβαίνει τη προθεσμία που προβλέπεται κατωτέρω στον όρο 3.5.1. της παρούσας για την 
Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού. Στη περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν 
ότι η ΑΡΙΟΝΑ θα δύναται να καταβάλλει στην Προμηθεύτρια μέρος μόνο της δεύτερης δόσης 
του τιμήματος που προβλέπεται στον όρο 2.2.3. της παρούσας το ύψος του οποίου δεν θα 
υπερβαίνει το 80% της δόσης αυτής και το οποίο θα καθορίζεται και θα πιστοποιείται από τη 
ΤΕΝΣΩΡ το δε υπόλοιπο ποσό της δόσης θα παρακρατείται από την ΑΡΙΟΝΑ και θα 
καταβάλλεται στη Προμηθεύτρια με την πλήρη αποκατάσταση ελαττωμάτων και ελλείψεων του 
Εξοπλισμού. Μνεία των ανωτέρω θα γίνεται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης-Προσωρινής 
Παραλαβής. 

 

3.5. Οριστική Παραλαβή Εξοπλισμού 
 

3.5.1. Η Οριστική παραλαβή του Εξοπλισμού από το ΩΚΚ, θα πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση 
τριών (3) μηνών από τη Προσωρινή Παραλαβή και εφόσον διαπιστωθεί ότι (α) η Προμηθεύτρια 
έχει αποκαταστήσει πλήρως όλα τα ελαττώματα και ελλείψεις που τυχόν διαπιστώθηκαν κατά τη 
Προσωρινή Παραλαβή του Εξοπλισμού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και, 
(β) η κατά το διάστημα αυτό η καλή λειτουργία κάθε τμήματος του Εξοπλισμού. Η Οριστική 
Παραλαβή του Εξοπλισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΩΚΚ με την 
παρουσία μηχανικών της Προμηθεύτριας και ενός παρατηρητή από την ΤΕΝΣΩΡ. Η Επιτροπή 
Παραλαβής θα δικαιούται να ζητήσει, πριν την Οριστική Παραλαβή, τη διενέργεια περαιτέρω 
ποιοτικών ελέγχων του Εξοπλισμού. Εφόσον δεν εντοπισθούν ελαττώματα ή ελλείψεις θα 
συντάσσεται το "Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής" του Εξοπλισμού, σύμφωνα με το πρότυπο 
που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας, το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη 
της Επιτροπής Παραλαβής και την Προμηθεύτρια σε τέσσερα (4) πρωτότυπα από τα οποία ένα 
(1) θα παραλάβει η ΑΡΙΟΝΑ, ένα (1) η Προμηθεύτρια, ένα (1) το ΩΚΚ και ένα (1) η ΤΕΝΣΩΡ. 

 

3.5.2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις, η Προμηθεύτρια θα 
υποχρεούται να προβεί, αμελλητί, χωρίς επιπλέον αμοιβή ή κόστος της ΑΡΙΟΝΑ, στην άμεση 
αποκατάσταση των πλημμελειών και ελαττωμάτων. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό για οιονδήποτε 
λόγο, η Προμηθεύτρια θα υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα είτε όλον τον Εξοπλισμό ή τα 
ελαττωματικά μέρη του. Μετά την αποκατάσταση των πλημμελειών και ελαττωμάτων η 
Προμηθεύτρια θα δύναται να αιτηθεί εκ νέου από το ΩΚΚ και την ΑΡΙΟΝΑ την έκδοση του 
Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Οριστικής Παραλαβής. 

 

3.5.3. Σε περίπτωση που το "Πρωτόκολλο Παράδοσης-Οριστικής Παραλαβής" του Εξοπλισμού δεν έχει 
συνταχθεί και υπογραφεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη παρέλευση της προθεσμίας που 
αναφέρεται ανωτέρω στον όρο 3.5.1. λόγω ελλείψεων του Εξοπλισμού τότε, εφόσον (α) οι 
ελλείψεις αυτές είναι ήσσονος σημασίας και δεν εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του 
Εξοπλισμού και (β) το ΩΚΚ θα έχει κάνει απρόσκοπτη χρήση του Εξοπλισμού για χρονικό 



διάστημα που ισούται ή υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, η ΑΡΙΟΝΑ θα δύναται να 
καταβάλλει στην Προμηθεύτρια, κατόπιν αιτήσεως της τελευταίας, μέρος της τελευταίας δόσης 
του τιμήματος που προβλέπεται ανωτέρω στον όρο 2.2.3 το ύψος του οποίου δεν θα υπερβαίνει 
το 80% της δόσης αυτής και το οποίο θα καθορίζεται και θα πιστοποιείται από τη ΤΕΝΣΩΡ. Το 
υπόλοιπο ποσό της δόσης θα παρακρατείται από την ΑΡΙΟΝΑ και θα καταβάλλεται στην 
Προμηθεύτρια μετά την αποκατάσταση των ελλείψεων και την έκδοση του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής του Εξοπλισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
 

4.1 Εγγύηση Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού. 
Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Αθήνα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με 
πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή-οίκο για την συντήρηση 
του Εξοπλισμού και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και προμήθεια στο ΩΚΚ, όποιου 
ανταλλακτικού του Εξοπλισμού απαιτηθεί (αμεταχείριστου και πιστοποιημένου από τον κατασκευαστικό 
οίκο), κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ΩΚΚ, καθώς και τεχνική υποστήριξη του Εξοπλισμού, για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, από την ημέρα της υπογραφής του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής του Εξοπλισμού. 

 

4.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. 
Η Προμηθεύτρια εγγυάται την καλή λειτουργία του Εξοπλισμού για χρονική περίοδο εξήντα (60) 
μηνών, αρχής γενομένης από την επομένη όλες ημερομηνίας όλες υπογραφής του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής του Εξοπλισμού ("Εγγύηση Καλής Λειτουργίας"). Κατά τη διάρκεια της 
Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, η Προμηθεύτρια υποχρεούται να συντηρεί πλήρως τον Εξοπλισμό, με 
επιμέλεια και δαπάνες της, σύμφωνα με όλες τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, παρέχοντας στο 
ΩΚΚ υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του Εξοπλισμού καθώς και υπηρεσίες 
αναβαθμίσεων και βελτιώσεων του Εξοπλισμού. Ειδικότερα, η Προμηθεύτρια υποχρεούται να 
προβαίνει, όποτε απαιτείται ή όποτε όλες ζητηθεί, με εξ ολοκλήρου δική όλες ευθύνη και χωρίς 
ουδεμία πρόσθετη αμοιβή ή άλλο οικονομικό αντάλλαγμα: 

 

4.2.1.  Στην προληπτική (τακτική) συντήρηση του Εξοπλισμού, σύμφωνα με όλες οδηγίες του 
κατασκευαστή οίκου, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εργασιών και όλες προμήθειας 
των πάσης φύσεως υλικών συντήρησης. Η προληπτική συντήρηση του Εξοπλισμού θα 
διενεργείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, βάσει ετησίου προγραμματισμού από κοινού 
συμφωνηθέντος μεταξύ του ΩΚΚ και της Προμηθεύτριας. 

 

4.2.2. Στη διορθωτική συντήρηση του Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων (α) των εργασιών 
επισκευής και αποκατάστασης πάσης φύσεως βλαβών και δυσλειτουργιών του Εξοπλισμού 
(εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση του Εξοπλισμού ή σε άλλα, ξένα όλες τον 
Εξοπλισμό, αίτια), και δη για απεριόριστο αριθμό κλήσεων, και (β) της προμήθειας και 
αντικατάστασης όλων, ανεξαιρέτως, των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και υλικών συντήρησης 
του Εξοπλισμού (μη συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων), με αντίστοιχα αμεταχείριστα και 
πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 

Οι βλάβες και δυσλειτουργίες του Εξοπλισμού, οι οποίες θα γνωστοποιούνται με αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος ([●]) σε ώρες εργασίας της Προμηθεύτριας (δηλαδή Δευτέρα-
Παρασκευή, 09:00-17:00, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών του κράτους), θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται το ταχύτερο εφικτό. Ως μέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης των 
μηχανικών της Προμηθεύτριας σε αναγγελία βλάβης/δυσλειτουργίας ορίζονται οι τέσσερεις (4) 
ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία η επισκευή του Εξοπλισμού ή τμήματος αυτού, απαιτεί την 
αποσυναρμολόγησή του και μεταφορά του σε άλλο χώρο, εκτός του χώρου εγκατάστασης του 
Εξοπλισμού, όλες οι αναγκαίες ενέργειες μέχρι την πλήρη επαναφορά του σε κανονική 
λειτουργία θα γίνουν με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη της Προμηθεύτριας. 

 



4.2.3. Στην ενσωμάτωση στον Εξοπλισμό των επιβαλλομένων από τον κατασκευαστή-οίκο 
μετατροπών, αναβαθμίσεων & βελτιώσεων (software & hardware). 

 

4.3 Ακινητοποίηση Εξοπλισμού-Ποινικές Ρήτρες 
 

4.3.1.  Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας οι πάσης φύσεως βλάβες και δυσλειτουργίες 
του Εξοπλισμού, οι ενέργειες αντιµετώπισής τους, καθώς και ο, εξ αιτίας αυτών, χρόνος 
ακινητοποίησης του, θα τεκμηριώνεται από τους μηχανικούς της Προμηθεύτριας σε δελτία 
εργασίας, τα οποία θα αρχειοθετούνται στα αρχεία συντήρησης του Εξοπλισμού.  
 

Ως χρόνος ακινητοποίησης του Εξοπλισμού (ή και οιουδήποτε τμήματος αυτού), θα λογίζεται ο 
χρόνος (σε ώρες) ο οποίος θα παρέρχεται από τη γνωστοποίηση όλες βλάβης στη Προμηθεύτρια 
(με αποστολή email στη διεύθυνση [●] σε ώρες εργασίας της, δηλαδή Δευτέρα-Παρασκευή, 
09:00-17:00, μέχρι και τη πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του Εξοπλισμού. Ως μέγιστος 
αποδεκτός χρόνος απόκρισης των μηχανικών της Προμηθεύτριας σε αναγγελία 
βλάβης/δυσλειτουργίας ορίζονται οι τέσσερεις (4) ώρες. Αν ο χρόνος απόκρισης των μηχανικών 
της Προμηθεύτριας υπερβεί τις τέσσερεις (4) ώρες, ο επιπλέον (των 4 ωρών), χρόνος 
ακινητοποίησης θα λογίζεται διπλά (x2). Ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος διενέργειας 
εργασιών προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης καθώς και ο χρόνος εγκατάστασης 
εργοστασιακών μετατροπών, οι οποίες θα εκτελούνται τις περιόδους της προγραμματισμένης 
προληπτικής συντήρησης, δεν θα λογίζεται ως χρόνος ακινητοποίησης.  
 

Ως μέγιστος αποδεκτός συνολικός χρόνος ακινητοποίησης ενός εκάστου Συστήματος 
Χειρουργικής Τράπεζας (ή οιουδήποτε τμήματός του), ανά έτος, και για οιονδήποτε λόγο, εντός 
του χρόνου εγγύησης, ορίζονται οι [●] ([●]) ώρες, εργάσιμες και μη. Για κάθε ώρα 
ακινητοποίησης πέραν αυτών, θα επιβάλλονται στην Προμηθεύτρια ως ποινικές ρήτρες: 
- παράταση του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά [●] ([●]) ώρες και 
- χρηματικό πρόστιμο ύψους [●] (€[●]) ευρώ. 

 

4.3.2. Αν η Προμηθεύτρια αντικαταστήσει προσωρινά τον ακινητοποιημένο Εξοπλισμό, με άλλον, 
όμοιο σε λειτουργία και με τις αυτές ή ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές, η μέτρηση του χρόνου 
ακινητοποίησης θα διακόπτεται. 

 

4.3.3. Σε περίπτωση κατά την οποία, για την απαραίτητη αντικατάσταση δυσλειτουργούντος ή μη 
επισκευάσιμου τμήματος Εξοπλισμού, απαιτηθεί η αναβάθμισή του (software ή/και hardware), 
την προς τούτο δαπάνη (για την προμήθεια και εγκατάσταση της αναβάθμισης) υποχρεούται να 
αναλάβει εξ ολοκλήρου η Προμηθεύτρια. 

 

4.3.4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος ακινητοποίησης του Εξοπλισμού (ή και οιουδήποτε 
τμήματός του) ξεπεράσει τις [●] ([●]) ώρες, εργάσιμες και μη, η Προμηθεύτρια υποχρεούται να 
τον αντικαταστήσει, με αντίστοιχο νέο, των αυτών ή ανωτέρων τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς 
καμία επιβάρυνση του ΩΚΚ. 

 

4.3.5. Η Προμηθεύτρια οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει 
το προσωπικό των συνεργείων όλες για κάθε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο τυχόν συμβεί 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την παρούσα, επί του Εξοπλισμού. 

 

4.4 Συντήρηση Εξοπλισμού μετά την εκπνοή της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. 
 

 Μετά τη λήξη του πιο πάνω αναφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του Εξοπλισμού και 
των τυχόν παρατάσεών του, η Προμηθεύτρια θα υποχρεούται, εφόσον της  ανατεθεί, με μονομερή 
έγγραφη δήλωση του ΩΚΚ, να αναλάβει έναντι ιδιαιτέρας αμοιβής την ετήσια πλήρη συντήρηση του 
Εξοπλισμού. Η υποχρέωση αυτή της Προμηθεύτριας θα ισχύει μέχρι και την συμπλήρωση δέκα (10) 
ετών από την Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού η δε εκάστοτε σύμβαση συντήρησης που τυχόν θα 
συνάπτεται μεταξύ ΩΚΚ και Προμηθεύτριας, θα είναι ετήσιας, κάθε φορά, διάρκειας. 

  

 Η ετήσια αμοιβή της Προμηθεύτριας, για την πλήρη συντήρηση του Εξοπλισμού μετά την εκπνοή της 
εγγύησης καλής λειτουργίας, για μεν το 1ο έτος θα είναι ύψους [●] (€[●]), πλέον ΦΠΑ ενώ για κάθε 



επόμενο έτος που τυχόν επεκτείνεται η ανανεώνεται η συνεργασία της με το ΩΚΚ, η αμοιβή της θα 
αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όλες ΕΛ.ΣΤΑΤ για την 
αντίστοιχη προηγούμενη 12μηνη περίοδο. Η πλήρης συντήρηση του Εξοπλισμού θα γίνεται με τους 
όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι ισχύουν για την αρχική Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. Η ετήσια 
αμοιβή για την Πλήρη Συντήρηση του Εξοπλισμού, θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη 
ως προκαταβολή και η δεύτερη με την λήξη όλες εκάστοτε ετήσιας σύμβασης και αφού θα έχουν 
αφαιρεθεί τυχόν επιβληθείσες ποινικές ρήτρες. 

 

4.5 Εγγυητικές Επιστολές. 
 

4.5.1. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλες Σύμβασης 
Η Προμηθεύτρια κατέθεσε την Εγγυητική Επιστολή υπ’ αριθμ. [●] ποσού €[●] (που αντιστοιχεί 
στο [●]% του τιμήματος της Σύμβασης), της Τράπεζας [●] (Κατάστημα [●]), για την καλή 
εκτέλεση όλων των όρων της Σύμβασης. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή, ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της και θα αποδοθεί στην Προμηθεύτρια μετά την πλήρη, εμπρόθεσμη και 
προσήκουσα εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, και ειδικότερα, με την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Οριστικής Παραλαβής του Εξοπλισμού, την αντικατάστασή  της 
με την πιο κάτω (στον όρο 4.5.2.) εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του Εξοπλισμού και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν εκκρεμών απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.  

 

4.5.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του Εξοπλισμού 
Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Εξοπλισμού η Προμηθεύτρια θα 
υποχρεούται να αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης με 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του Εξοπλισμού. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 10% του τιμήματος της Σύμβασης, ήτοι ποσού 
€[●]. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι μεγαλύτερος κατά 
τρεις (3) μήνες από τον χρόνο λήξης της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Κατά συνέπεια 
η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι [●] ([●]) μηνών. Ο Χρόνος 
ισχύος της Εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα παρατείνεται από τη Προμηθεύτρια στις 
περιπτώσεις παράτασης του χρόνου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας που αναφέρονται ανωτέρω. 

 

4.5.3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης Συντήρησης 
Μετά την εκπνοή του χρόνου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και εφόσον της ανατεθεί από το 
ΩΚΚ να αναλάβει την πλήρη συντήρηση του Εξοπλισμού, η Προμηθεύτρια, υποχρεούται να 
αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας του Εξοπλισμού, με άλλη, για την 
Καλή Εκτέλεση των όρων της Σύμβασης πλήρους Συντήρησης, το ύψος της οποίας θα είναι ίσο 
με το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντίστοιχης αμοιβής. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα 
παραμείνει στο ΩΚΚ μέχρις όπου αντικατασταθεί από την αντίστοιχη του επομένου έτους, κ.ο.κ.  

 

4.5.4. Όλες οι ως άνω εγγυητικές επιστολές θα είναι σε πρώτη ζήτηση και με παραίτηση του 
δικαιώματος διζήσεως. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 
 

5.1. Εκπαίδευση Χρηστών. 
 

Η Προμηθεύτρια  υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, και αμέσως μετά την εγκατάσταση του 
Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, να διαθέσει έμπειρο τεχνικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο και 
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή οίκο, για την επιτόπια εκπαίδευση των χρηστών του 
Εξοπλισμού (Ιατρών και Νοσηλευτών) σε θέματα χειρισμού και λειτουργίας του, καθώς και στην 
αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. Η εν λόγω εκπαίδευση : 
  θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΩΚΚ από έμπειρο τεχνικό προσωπικό (application 

specialists), ειδικά εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή οίκο (σύμφωνα με την 
Οδηγία 93/42/EEC), 
  θα είναι συνολικής διάρκειας πέντε (5) εργασίμων ημερών 
  θα αφορά αριθμό είκοσι (20) Χρηστών και 



  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Εξοπλισμού. 
 

Η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των ως άνω εκπαιδεύσεων θα τεκμηριωθούν από πιστοποιητικά 
τα οποία θα χορηγήσει η Προμηθεύτρια προς τους εκπαιδευθέντες. 
 

Η Προμηθεύτρια θα υποχρεούται, επιπλέον, να παράσχει, χωρίς χρέωση, συμπληρωματική εκπαίδευση 
χρηστών, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) ωρών, ύστερα από αίτημα του ΩΚΚ, εντός περιόδου μιας 
[●]ετίας από την Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού. 
 

5.2. Εκπαίδευση Μηχανικών 
 

Η Προμηθεύτρια υποχρεούται, επιπλέον, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να παράσχει πλήρη τεχνική 
εκπαίδευση (Full Service Training) για τον Εξοπλισμό, σε δύο (2) Μηχανικούς του ΩΚΚ. Η εκπαίδευση 
αυτή: 
 θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του οίκου κατασκευής του Εξοπλισμού και θα αφορά 

σε όλα τα συστήματα τα οποία συνθέτουν τον Εξοπλισμό, 
 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις [του οίκου κατασκευής στο εξωτερικό/της Προμηθεύτριας/του 

ΩΚΚ],  
 θα έχει διάρκεια [●] ([●]) ημερών, 
 θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις (μία για κάθε Μηχανικό) και  
 θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 18μήνου από την Οριστική Παραλαβή του Εξοπλισμού 

από το ΩΚΚ.  
 

Διευκρινίζεται ότι, η Προμηθεύτρια θα καλύψει όλα τα έξοδα μετακίνησης, εκπαίδευσης, διαμονής και 
διατροφής των εκπαιδευομένων Μηχανικών του ΩΚΚ στο εξωτερικό σε περίπτωση κατά την οποία η 
εκπαίδευση πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του οίκου του εξωτερικού. 
 

Στους εκπαιδευθέντες Μηχανικούς θα χορηγηθεί πιστοποιητικό το οποίο θα τους παρέχει τη 
δυνατότητα επέμβασης με σκοπό την συντήρηση και επισκευή του Εξοπλισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ. 
 

6.1. Κατά την Παράδοση-Προσωρινή Παραλαβή του Εξοπλισμού, σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, η 
Προμηθεύτρια υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΩΚΚ, για τον υπόψη 
Εξοπλισμό : 
  Πλήρη σειρά των Εγχειριδίων Λειτουργίας (Operation Manuals) όλων των επιμέρους συστημάτων τα 

οποία συνθέτουν τον Εξοπλισμό, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα εγχειρίδια αυτά θα πρέπει, 
πέραν των οδηγιών χρήσης, να περιέχουν τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και συστάσεις οι οποίες 
διασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών του και των ασθενών, και συστάσεις για τις ακολουθητέες 
μεθόδους, διαδικασίες και μέσα καθαρισμού του Εξοπλισμού. 
  Πλήρη Σειρά των Εγχειριδίων Συντήρησης (Service Manuals) όλων των επιμέρους συστημάτων τα 

οποία συνθέτουν τον Εξοπλισμό, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα εγχειρίδια αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πλήρη κατάσταση των τμημάτων και εξαρτημάτων τα οποία συνθέτουν τον 
Εξοπλισμό και τα επιμέρους υποσυστήματά του με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, block 
diagrammes, πληροφορίες διενέργειας ελέγχου ασφαλείας τους, circuit/writing diagrammes των 
ηλεκτρονικών τμημάτων τους και αναλυτικές οδηγίες για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων 
λειτουργίας και απόδοσης (functional & performance testing) και την εκτέλεση διαγνωστικών 
διαδικασιών εντοπισμού βλαβών (troubleshooting). 
  Πλήρη Κατάλογο Ανταλλακτικών (Spare Parts Lists) όλων των επιμέρους συστημάτων τα οποία 

συνθέτουν τον Εξοπλισμό, σε ηλεκτρονική μορφή. Ο κατάλογος αυτός θα περιλαμβάνει την 
περιγραφή, την εικόνα και τον κωδικό όλων των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 
  Πλήρη Τιμοκατάλογο Αναλωσίμων (Consumable Price Lists), όλων των επιμέρους συστημάτων τα 

οποία συνθέτουν τον Εξοπλισμό, σε ηλεκτρονική μορφή. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνεται για τα αναλώσιμα 
αποκλειστικής διάθεσης από τον κατασκευαστή ή/και την Προμηθεύτρια. Συμφωνείται ότι, επί των 
αναγραφομένων στον εν λόγω τιμοκατάλογο τιμών, το ΩΚΚ θα τυγχάνει εκπτώσεων, τουλάχιστον, 
είκοσι επί τοις εκατό (20%). 



  Κατάσταση/εις (check list/s) των εργασιών προληπτικής συντήρησης τις οποίες προτείνει/ουν ο/οι 
κατασκευαστςή/ές, όλων των επιμέρους συστημάτων τα οποία συνθέτουν τον Εξοπλισμό, 
συνοδευόμενη/ες από οδηγίες εκτέλεσής των. 
  Αντίγραφα πιστοποιητικών Πιστοποιημένων Οργανισμών Προτυποποιήσεως, τα οποία να πιστοποιούν 

την συμμόρφωση όλων των επιμέρους συστημάτων τα οποία συνθέτουν τον Εξοπλισμό, προς τα 
κριτήρια και τις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων (CE-mark, κλπ.). 
  Το τυχόν βοηθητικό διαγνωστικό λογισμικό ή λογισμικό συντήρησης (diagnostic or service software) 

το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον/τους κατασκευαστή/ές όλων των επιμέρους συστημάτων τα οποία 
συνθέτουν τον Εξοπλισμό, για τη διάγνωση (troubleshooting) ή/και αντιμετώπιση τεχνικών 
προβλημάτων, τη βαθμονόμηση του Εξοπλισμού, κλπ. 

 

Διευκρινίζεται ρητώς ότι, καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης του Εξοπλισμού και μέχρι την οριστική 
απόσυρσή του, κάθε φορά κατά την οποία θα επέρχονται μεταβολές σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω 
εγχειρίδια/έντυπα/λογισμικό, η Προμηθεύτρια θα υποχρεούται να παραδίδει στο ΩΚΚ την τελευταία 
αντίστοιχη έκδοση. 

 

6.2. Μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης, και εφόσον ΔΕΝ της έχει ανατεθεί από το ΩΚΚ η πλήρης 
Συντήρηση του Εξοπλισμού, η Προμηθεύτρια υποχρεούται να παραδώσει στον Προϊστάμενο του ΤΒΤ 
του ΩΚΚ, για τον υπόψη Εξοπλισμό: 
 Πλήρη τιμοκατάλογο Ανταλλακτικών (Spare Parts Price List) και Αναλωσίμων, σε ηλεκτρονική 

μορφή. Επί των τιμών οι οποίες θα αναφέρονται στους εν λόγω τιμοκαταλόγους, το ΩΚΚ θα τυγχάνει 
έκπτωσης ύψους τουλάχιστον είκοσι επί τοις εκατό (20%). Διευκρινίζεται ρητώς ότι, κάθε φορά κατά 
την οποία θα επέρχονται μεταβολές στις τιμές, η Προμηθεύτρια θα υποχρεούται να παραδίδει στο 
ΩΚΚ την τελευταία αντίστοιχη έκδοση των υπόψη Τιμοκαταλόγων. Σε κάθε δε περίπτωση θα ισχύει 
για τις τιμές η πλέον πρόσφατη έκδοση των Τιμοκαταλόγων οι οποίοι θα έχουν παραδοθεί στο ΩΚΚ. 
 Τους κωδικούς πρόσβασης στο βοηθητικό διαγνωστικό λογισμικό ή/και λογισμικό συντήρησης, 

εφόσον αυτό υφίσταται. Διευκρινίζεται ρητώς ότι, κάθε φορά κατά την οποία θα επέρχονται 
μεταβολές στους κωδικούς πρόσβασης, η Προμηθεύτρια θα υποχρεούται να ενημερώνει και να 
παραδίδει τους νέους αντίστοιχους κωδικούς στον Προϊστάμενο του ΤΒΤ του ΩΚΚ. 

 
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 
 

7.1. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας του ΩΚΚ, για τη δημοσιοποίηση οποιουδήποτε δυσμενούς περιστατικού (hazard/safety 
alert) ή/και την έκδοση ανάκλησης (recall), η οποία σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον 
Εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να είναι πλήρης και να πραγματοποιείται εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την πρώτη δημοσιοποίηση του δυσμενούς περιστατικού ή/και της έκδοσης της 
ανάκλησης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, είτε από εκπρόσωπο του κατασκευαστή-οίκου, είτε από 
Αρμόδια Αρχή (Competent Authority). 

 

7.2. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να προβαίνει, με δικά του έξοδα και το συντομότερο δυνατόν, στις 
εκάστοτε υποδεικνυόμενες από τον κατασκευαστή απαραίτητες τεχνικές τροποποιήσεις ασφάλειας 
(safety modifications). 

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

8.1. Η Προμηθεύτρια δηλώνει και πάλι ρητά διά του νομίμου εκπροσώπου της ότι, ο Εξοπλισμός είναι 
ασφαλής, κατάλληλος και νόμιμος για τη χρήση που προορίζεται, ότι έχει τις προδιαγραφές, τεχνικά 
χαρακτηριστικά και συνομολογημένες ιδιότητες και ότι παραδίδεται ελεύθερος κάθε νομικού και 
πραγματικού ελαττώματος, παντός εν γένει βάρους ενοχικού ή εμπραγμάτου, κατασχέσεως, 
διεκδικήσεως ή τρίτου εκνικήσεως, φόρων και δασμών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, τράπεζες ή άλλου 
τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση δε κατά την οποία τρίτος ήθελε εγείρει 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση, η Προμηθεύτρια οφείλει ή να επιλύσει την αμφισβήτηση δικαστικώς 
ή εξωδίκως μόνη της ή να συνδράμει το ΩΚΚ προς επίλυση αυτών. Οποιοδήποτε δε ποσόν το οποίο 
ήθελε καταβάλλει το ΩΚΚ, για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, η Προμηθεύτρια οφείλει να 



καταβάλει απροφάσιστα, χωρίς να αποκλείεται επιπροσθέτως και η καταβολή αποζημίωσης από κάθε 
άλλη ζημία, θετική ή αποθετική την οποία ήθελε υποστεί το ΩΚΚ.  
 

8.2. Απαγορεύεται η ολική ή μερική εκχώρηση των απαιτήσεων οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα 
σύμβαση, χωρίς ρητή και έγγραφη συναίνεση των συμβαλλομένων. 
 

8.3. Συμφωνείται ότι ούτε το Ίδρυμα, ούτε η ΑΡΙΟΝΑ ούτε και η ΤΕΝΣΩΡ θα συμμετάσχουν στη διαδικασία 
εγκατάστασης, ποιοτικού ελέγχου, ελέγχου μετρήσεων, δοκιμών, ελέγχου καλής λειτουργίας και 
πιστοποίησης του Εξοπλισμού, την ευθύνη επίβλεψης των οποίων θα έχει αποκλειστικά το ΩΚΚ. Η 
ΤΕΝΣΩΡ δύναται να παρίσταται κατά τους ελέγχους αυτούς για την επιβεβαίωση της τήρησης των 
διαδικασιών, εφόσον κληθεί έγκαιρα και έχει προηγουμένως λάβει τον πίνακα επιθεώρησης και 
ποιοτικού ελέγχου για τον οποίο γίνεται λόγος ανωτέρω στον όρο 3.2. 
 

8.4. Το ΩΚΚ ρητά απαλλάσσει το Ίδρυμα την ΑΡΙΟΝΑ και τη ΤΕΝΣΩΡ από κάθε ευθύνη για την επιλογή της 
Προμηθεύτριας και του Εξοπλισμού καθότι η επιλογή αυτών έχει γίνει από το ΩΚΚ.  
 

8.5. Το ΩΚΚ δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο δωρηθείς Εξοπλισμός είναι της πλήρους αποδοχής και 
τυγχάνει της απολύτου αρεσκείας του. 
 

8.6. Έκαστο εκ των συμβαλλομένων μερών αναλαμβάνει να καταβάλει ποσά τυχόν φόρων, τελών κτλ, 
σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση και για τα οποία το ίδιο είναι υπόχρεο σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

9.1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι, όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, θα συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία 
για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, εγχώρια νομοθεσία 
καθώς και τυχόν εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας ή μηχανισμούς πιστοποίησης – καλούμενα από 
κοινού "Νομοθεσία"). 
 

9.2. Ως προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας θα συνίστανται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της Σύμβασης («Δεδομένα»). Οι υπογράφοντες και τα 
εξουσιοδοτημένα από έκαστο Μέρος πρόσωπα για τη Σύμβαση ενημερώνονται δια της παρούσας ότι τα 
Δεδομένα που θα συλλέγονται ή διαβιβάζονται κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας θα τύχουν 
επεξεργασίας για τον σκοπό της υπογραφής και εκτέλεσης της παρούσας και της εκπλήρωσης των εδώ 
οριζόμενων συμβατικών υποχρεώσεων. 
 

9.3. Στο πλαίσιο της παρούσας, η ΑΡΙΟΝΑ δύναται να αναθέτει σε τρίτους (εκτελούντες την επεξεργασία) 
μέρος της επεξεργασίας των Δεδομένων, οι οποίοι θα δεσμεύονται δυνάμει έγγραφης σύμβασης ή 
άλλης νομικής πράξης από υποχρέωση εχεμύθειας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του 
ΓΚΠΔ και θα επεξεργάζονται τα Δεδομένα αποκλειστικά για την εκτέλεση της Σύμβασης και όχι για ίδιο 
λογαριασμό. Τα Δεδομένα θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας καθώς και μετά τη λήξη της, με σκοπό την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο 
συλλέχθηκαν, όπως ορίζεται στην παρούσα, και θα παραμείνουν με ασφάλεια για όσο απαιτείται για 
την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και 
των περιόδων παραγραφής. Έκαστο Μέρος παραμένει υπεύθυνο να διασφαλίζει την νομιμότητα της 
διαβίβασης σε σχέση με Δεδομένα τρίτων μερών που μπορεί να διαβιβάζει στο άλλο Μέρος. 
 

9.4. Έκαστο υποκείμενο Δεδομένων δικαιούται να ασκήσει ανά πάσα στιγμή όλα τα δικαιώματα που του 
αναγνωρίζει η Νομοθεσία, υπό τους εκεί όρους, και ειδικότερα το δικαίωμα της ενημέρωσης και 
πρόσβασης στα Δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας από τα Μέρη, το δικαίωμα της διόρθωσης 
ή/και διαγραφής των Δεδομένων, της εναντίωσης και του περιορισμού της επεξεργασίας, της 
φορητότητας των Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία (και 
κάθε άλλο αναγνωρισμένο δικαίωμα). Σε περίπτωση που κάποιο υποκείμενο επιθυμεί να ασκήσει 
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, το σχετιζόμενο Μέρος θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για 
την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των προβλεπόμενων στην Νομοθεσία χρονικών 
προθεσμιών ενημερώνοντας γραπτώς τον αιτούντα για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους 



λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού. Η άσκηση των 
εν λόγω δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται εγγράφως με αποστολή σχετικού αιτήματος στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@onassis.org υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΑΡΙΟΝΑ 
για Δεδομένα που επεξεργάζεται η ΑΡΙΟΝΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  dpo@ocsc.gr για Δεδομένα 
που επεξεργάζεται το ΩΚΚ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [●] για Δεδομένα που επεξεργάζεται η 
Προμηθεύτρια. 
 

9.5. Επίσης σε περίπτωση διαφωνίας με την επεξεργασία των Δεδομένων, το υποκείμενο δικαιούται να 
απευθύνει αίτημα στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα), η οποία επιλαμβάνεται των εγγράφων καταγγελιών σύμφωνα με τις οδηγίες που 
περιέχονται στον ιστότοπο της (www.dpa.gr). 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

10.1. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι και συνομολογούνται ουσιώδεις, προκύπτουν εκ του 
παρόντος και αποδεικνύονται μόνο εγγράφως και όχι διά άλλου αποδεικτικού τρόπου ή μέσου μηδέ 
του όρκου εξαιρουμένου. 

 

10.2. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα στους εδώ συμβαλλομένους και υπερισχύει έναντι 
οποιασδήποτε τυχόν άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ανάμεσα στα Μέρη. 

 

10.3. Καμία τροποποίηση επί του περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης δεν αποκτά ισχύ, χωρίς την 
συνυπογραφή όλων των Μερών. 

 

10.4. Τα Μέρη δήλωσαν ότι θεωρούν τη παρούσα Σύμβαση ισχυρή, έγκυρη και απρόσβλητη και 
παραιτούνται από κάθε μελλοντική απαίτηση προς ακύρωση αυτής για τυπικούς ή ουσιαστικούς 
λόγους. 

 

10.5. Οι κοινοποιήσεις καθώς και όλη η αλληλογραφία σχετικά με την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών θα 
αποστέλλονται στις διευθύνσεις των Μερών, όπως αυτές δηλώθηκαν στην αρχή της παρούσας 

 

10.6. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως ανακύψουν 
σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, το ΩΚΚ και 
η Προμηθεύτρια θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της 
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης 
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 

 

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από του συμβαλλόμενους σε 
τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα , από τα οποία δύο (2) παρέλαβε η ΑΡΙΟΝΑ και από ένα (1) το ΩΚΚ και η 
Προμηθεύτρια. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΑΡΙΟΝΑ  ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΚ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

      

          
 

  

mailto:gdpr@onassis.org
mailto:dpo@ocsc.gr
http://www.dpa.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ  Ποσ. 
     

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΑΡΙΟΝΑ  ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΚ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

      

          

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Τεσσάρων (4) Συστημάτων Χειρουργικής Τράπεζα, τύπου ______________, του οίκου _____________ 
(εφεξής Εξοπλισμός), από την εταιρεία _________________________________________________ 
(εφεξής "Προμηθεύτρια"), ένεκα δωρεάς του Κοινωφελούς ιδρύματος "Αλεξανδρος Σ. Ωνασης" (εφεξής 
το "Ίδρυμα") η οποία εκτελέστηκε από τον φορέα υλοποίησης, ήτοι την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (εφεξής "ΑΡΙΟΝΑ"). 
 
Στην Αθήνα σήμερα, ________  

 

(1) η Επιτροπή Παραλαβών του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ), η οποία ενεργεί στο παρόν 
για λογαριασμό του ΩΚΚ αλλά και -κατ’ εξουσιοδότηση- και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ Α’ 173/02.10.2018) και στον Ν. 4737/2020 
(ΦΕΚ Α’ 204/22.10.2020) και η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της από ________ απόφασης του Δ.Σ. 
του ΩΚΚ (συνεδρίαση ___η) και απαρτίζεται από τους κ.κ. ___________________________ 
 

(2) ο κ. ____________________, ως εκπρόσωπος της Προμηθεύτριας, 
 
παρόντος και   
(3) του κ. Γεωργίου Παπαδημητρίου, ως διοικητικού παρατηρητή και εκπροσώπου της εταιρείας ΤΕΝΣΩΡ 

(Project Manager του έργου ΩΚΚ/ΩΕΜΕΚ εκ μέρους του Ιδρύματος), 
 

Α.  αφού έλαβαν υπόψιν: 
(1) την από 26.07.2018 Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Ιδρύματος και του 

ΩΚΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την από 24.09.2020 τροποποίησή της,  
(2) το άρθρο πρώτο του Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ Α’ 173/02.10.2018), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, και τον Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α’ 204/22.10.2020)  
(3) την από ________ υπογεγραμμένη σύμβαση Δ___/22 μεταξύ της ΑΡΙΟΝΑ, του ΩΚΚ και της 

Προμηθεύτριας, για την προμήθεια και εγκατάσταση του Εξοπλισμού (εφεξής η "Σύμβαση"), 
 

Β.  διαπίστωσαν ότι: 
(1) Την χρονική περίοδο ______ έως _______, στα Χειρουργεία του ΩΚΚ, η Προμηθεύτρια, αφού 

προηγουμένως είχε ενημερώσει σχετικώς το ΩΚΚ και την ΤΕΝΣΩΡ, προέβη στην απεγκατάσταση 
των προϋφισταμένων χειρουργικών τραπεζών και στη συνέχεια στην παράδοση, εγκατάσταση και 
σύνδεση του Εξοπλισμού.  

(2) Την __________, η Προμηθεύτρια εταιρεία, παρουσία εκπροσώπου της ΤΕΝΣΩΡ και Μηχανικών του 
ΩΚΚ, προέβη στη διενέργεια όλων των τεχνικών και ποιοτικών ελέγχων που προβλέπονται από τον 
κατασκευαστή-οίκο του Εξοπλισμού και τη νομοθεσία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
παραγράφου 3.2. της Σύμβασης, τεκμηρίωσε δε αυτούς στην, από ________, Ενιαία Τεχνική της 
Έκθεση την οποία η Προμηθεύτρια παρέδωσε στο ΩΚΚ την ________ και στην ΤΕΝΣΩΡ την 
__________, 

(3) Στην Τεχνική Έκθεση της Προμηθεύτριας (α) περιγράφεται αναλυτικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της Σύμβασης, ο εγκατασταθείς Εξοπλισμός (περιγραφή, part no., serial no.) και (β) 
τεκμηριώνονται διεξοδικά τα πρωτόκολλα διεξαγωγής και τα αποτελέσματα των ποιοτικών και 
τεχνικών ελέγχων και των ελέγχων καλής λειτουργίας στους οποίους υπεβλήθη ο Εξοπλισμός, μετά 
την εγκατάστασή του, 

(4) Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των Χρηστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Σύμβασης. 
(5) Υποβλήθηκαν από την Προμηθεύτρια το σύνολο των εγχειριδίων, πιστοποιητικών, εγγυήσεων, 

λογισμικού και των λοιπών βοηθημάτων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 της Σύμβασης, 
(6) Ακολουθήθηκε η, από 10.06.2020 εγκεκριμένη από το Δ.Σ. του ΩΚΚ, "Διαδικασία εγκατάστασης, 

παράδοσης, παραλαβής εξοπλισμού μέσω Δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση",  
(7) Διενεργήθηκε λεπτομερής έλεγχος του χώρου εγκατάστασης και του Εξοπλισμού, από το αρμόδιο 

προσωπικό του ΩΚΚ, 
(8) Διενεργήθηκε έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Εξοπλισμού από το αρμόδιο προσωπικό 

του ΩΚΚ και της Προμηθεύτριας, εξετάσθηκαν όλες οι παράμετροι λειτουργίας όπως αναφέρονται 
στη σχετική Σύμβαση και διαπιστώθηκε ότι ο Εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως αυτές αναλυτικά παρατίθενται στην Σύμβαση και είναι σε πλήρη σύνθεση και 
λειτουργία, καθώς επίσης ότι πληρούνται στο σύνολό τους οι όροι και οι συμφωνίες της ανωτέρω 
Σύμβασης, 

 

Γ.  και αφού έλαβαν υπόψιν τις κατωτέρω παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν σε μη τήρηση 
συμφωνημένων ιδιοτήτων ή/και μη εκπλήρωση συμφωνημένων υποχρεώσεων : 

 
(1)  Παρατηρήσεις ΩΚΚ 
 Προσωρινής Παραλαβής: Συστημάτων Χειρουργικής Τράπεζας 



Σχετικό 
Άρθρο 

Σύμβασης 
Περιγραφή/Προδιαγραφή Απόκλιση/Μη 

συμμόρφωση 

Εντολή 
Διορθωτικής 
Ενέργειας 

Επανέλεγχος 
(ημερομηνία) 

Αποδοχή 
(ημερομηνία) 

      
      
      

 
(2) Παρατηρήσεις ΤΕΝΣΩΡ  
 Προσωρινής Παραλαβής: Συστημάτων Χειρουργικής Τράπεζας 

Σχετικό 
Άρθρο 

Σύμβασης 
Περιγραφή/Προδιαγραφή Απόκλιση/Μη 

συμμόρφωση 

Εντολή 
Διορθωτικής 
Ενέργειας 

Επανέλεγχος 
(ημερομηνία) 

Αποδοχή 
(ημερομηνία) 

      
      
      

 
(3) Παρατηρήσεις Προμηθεύτριας   

 
 
 

 
Δ.  με την υπογραφή του παρόντος, 

(1) Η Προμηθεύτρια προβαίνει στη παράδοση και το ΩΚΚ στην προσωρινή παραλαβή του Εξοπλισμού 
κατά τα αναφερόμενα στη Σύμβαση [και το ΩΚΚ αποδέχεται και παραλαμβάνει προσωρινά προς 
χρήση τον προαναφερθέντα εξοπλισμό με εξαίρεση τις ανωτέρω παρατηρήσεις]. 
Η Προμηθεύτρια οφείλει να προβεί με ίδια μέσα και δαπάνες-στην αποκατάσταση των προανα-
φερθεισών παρατηρήσεων οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από την Προμηθεύτρια εντός 
__ ημερών από την υπογραφή του παρόντος και στην συνέχεια θα ελεγχθούν κατά την οριστική 
παραλαβή του Εξοπλισμού]. 

(2) Το ΩΚΚ επαναλαμβάνει ότι απαλλάσσει το Ίδρυμα και την ΑΡΙΟΝΑ από κάθε ευθύνη για την 
επιλογή της Προμηθεύτριας και του Εξοπλισμού, αποδέχεται τη δωρεά του Εξοπλισμού από το 
Ίδρυμα προς αυτό και παραλαμβάνει τον Εξοπλισμό προς χρήση και αναλαμβάνει τους κινδύνους 
χρήσης, φύλαξης, λειτουργίας κ.λ.π. του Εξοπλισμού. 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία ένα (1) παραδόθηκε στην 
Προμηθεύτρια, δύο (2) στη ΤΕΝΣΩΡ και δυο (2) στο ΩΚΚ (εκ των οποίων το ένα (1) θα κοινοποιήσει το 
ΩΚΚ προς το Ελληνικό Δημόσιο). 
 
Ημερομηνία __________ 
 

Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και το ΩΚΚ  Για την Προμηθεύτρια  Για την ΤΕΝΣΩΡ 

 
 
1. 

    

 
 
2. 

    

 
 

3. 

    

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Τεσσάρων (4) Συστημάτων Χειρουργικής Τράπεζα, τύπου ______________, του οίκου _____________ 
(εφεξής Εξοπλισμός), από την εταιρεία ______________________________(εφεξής "Προμηθεύτρια"), 
ένεκα δωρεάς του Κοινωφελούς ιδρύματος "Αλεξανδρος Σ. Ωνασης" (εφεξής το "Ίδρυμα") η οποία 
εκτελέστηκε από τον φορέα υλοποίησης, ήτοι την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (εφεξής "ΑΡΙΟΝΑ"). 
 

Στην Αθήνα σήμερα, ________  
 

(1) η Επιτροπή Παραλαβών του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ), η οποία ενεργεί στο παρόν 
για λογαριασμό του ΩΚΚ αλλά και κατ’ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ Α’ 173/02.10.2018) και στον Ν. 4737/2020 
(ΦΕΚ Α’ 204/22.10.2020) και η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της από ________ απόφασης του Δ.Σ. 
του ΩΚΚ (συνεδρίαση ___η) και απαρτίζεται από τους κ.κ. ___________________________ 
 

(2) ο κ. ____________________, ως εκπρόσωπος της Προμηθεύτριας, 
 

παρόντος και   
(3) του κ. Γεωργίου Παπαδημητρίου, ως διοικητικού παρατηρητή και εκπροσώπου της εταιρείας ΤΕΝΣΩΡ 

(Project Manager του έργου ΩΚΚ/ΩΕΜΕΚ εκ μέρους του Ιδρύματος), 
 

Α.  αφού έλαβαν υπόψιν: 
- την από 26.07.2018 Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Ιδρύματος και του ΩΚΚ, 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την από 24.09.2020 τροποποίησή της,  
- το άρθρο πρώτο του Ν. 4565/2018 (ΦΕΚ Α’ 173/02.10.2018), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, και τον Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ Α’ 204/22.10.2020)  
- την από ________ υπογεγραμμένη σύμβαση Δ102/21 μεταξύ της ΑΡΙΟΝΑ, του ΩΚΚ και της 

Προμηθεύτριας, για την προμήθεια και εγκατάσταση του Εξοπλισμού (εφεξής η "Σύμβαση") και  
- το από ________ Πρωτόκολλο Παράδοσης-Προσωρινής Παραλαβής και 

 

Β.  αφού διαπίστωσαν ότι: 
- αποπερατώθηκαν με αποδεκτό τρόπο όλες οι διορθωτικές ενέργειες  για τις παρατηρήσεις που 

αναφέρονται στο από ___________ Πρωτόκολλο Παράδοσης-Προσωρινής Παραλαβής, 
- ο Εξοπλισμός λειτουργεί καλώς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον _______ (__) μηνών από της 

υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Προσωρινής Παραλαβής του Εξοπλισμού.  
 

Γ.  με την υπογραφή του παρόντος, 
το ΩΚΚ εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά και ανεπιφύλακτα τον Εξοπλισμό σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης.  

 

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίτυπα από τα οποία ένα (1) παραδόθηκε στην 
Προμηθεύτρια, δύο (2) στη ΤΕΝΣΩΡ και δυο (2) στο ΩΚΚ (εκ των οποίων το ένα (1) θα κοινοποιήσει το 
ΩΚΚ προς το Ελληνικό Δημόσιο). 
 
Ημερομηνία __________ 
 

Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και το ΩΚΚ  Για την Προμηθεύτρια  Για την ΤΕΝΣΩΡ 

 
 
1. 

    

 
 
2. 

    

 
 

3. 

    



   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [Σ__/__] 

H εταιρεία ____________________________________ εφεξής αναφερόμενη ως η Ανάδοχος, έχει 

προμηθεύσει στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΩΚΚ) τέσσερα (4) Συστήματα Χειρουργικής 

Τράπεζας (εφεξής ΣΧΤ), τύπου ______________________, του οίκου __________________, οι οποίες 

εφεξής θα αναφέρονται στο σύνολό τους ως Εξοπλισμός, δυνάμει της, από __.__.2022, ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ__/__.  

Σύμφωνα με την ως άνω Σύμβαση Αγοράς Εξοπλισμού, και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 4.5., 

από σήμερα, __/__/___, και για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες το ΩΚΚ αναθέτει με την παρούσα στην 

Ανάδοχο την πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση του Εξοπλισμού με τους παρακάτω όρους 

και συμφωνίες:  

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1.1. Η Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην Αθήνα, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με 

πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή-οίκο για την συντήρηση 

του Εξοπλισμού.  

1.2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής η Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί πλήρως τον Εξοπλισμό 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του, παρέχοντας υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής 

συντήρησης. Ειδικότερα, η Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, όποτε απαιτείται ή όποτε του ζητηθεί, 

με εξ ολοκλήρου δική του ευθύνη και χωρίς ουδεμία πρόσθετη αμοιβή ή άλλο οικονομικό αντάλλαγμα: 

1.2.1. Στην προληπτική συντήρηση του Εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή οίκου, 

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εργασιών και των πάσης φύσεως υλικών συντήρησης. Η 

προληπτική συντήρηση του Εξοπλισμού θα διενεργείται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, βάσει ετησίου 

προγραμματισμού από κοινού συμφωνηθέντος μεταξύ του ΩΚΚ και της Αναδόχου. 

1.2.2. Στη διορθωτική συντήρηση του Εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων (α) των εργασιών επισκευής 

πάσης φύσεως βλαβών και δυσλειτουργιών (υπό την προϋπόθεση ότι οι τυχόν βλάβες δεν οφείλονται 

σε κακή χρήση του Εξοπλισμού ή άλλα, ξένα προς τον Εξοπλισμό, αίτια), για απεριόριστο αριθμό 

κλήσεων, και (β) της προμήθειας και αντικατάστασης όλων, ανεξαιρέτως, των ανταλλακτικών, των 

εξαρτημάτων και των υλικών συντήρησης, μη συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων, με αντίστοιχα 

αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Οι βλάβες και οι δυσλειτουργίες του 

Εξοπλισμού, οι οποίες θα γνωστοποιούνται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) σε ώρες 

εργασίας της Αναδόχου, (δηλαδή Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00, εξαιρουμένων των επίσημων 

αργιών του Κράτους), θα πρέπει να αντιμετωπίζονται το ταχύτερο εφικτό. Ως μέγιστος αποδεκτός 

χρόνος απόκρισης των Μηχανικών της Αναδόχου σε αναγγελία βλάβης/δυσλειτουργίας ορίζονται οι 

τέσσερεις (4) εργάσιμες ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία η επισκευή του Εξοπλισμού ή τμήματος 

αυτού, απαιτεί την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά σε άλλο χώρο εκτός του χώρου εγκατάστασης 

του Εξοπλισμού, όλες οι αναγκαίες ενέργειες μέχρι την πλήρη επαναφορά σε κανονική λειτουργία θα 

γίνουν με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη της Αναδόχου. 

1.2.3. Στην ενσωμάτωση στον Εξοπλισμό των επιβαλλομένων από τον κατασκευαστή-οίκο μετατροπών, 

αναβαθμίσεων & βελτιώσεων (software & hardware). 



1.3. Η Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το 

προσωπικό των συνεργείων της για κάθε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο τυχόν συμβεί κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την παρούσα, επί του Εξοπλισμού. 

1.4. Ακινητοποίηση Εξοπλισµού-Ποινικές Ρήτρες. 

1.4.1. Κατά τη διάρκεια της Πλήρους Συντήρησης των ΣΧΤ, οι πάσης φύσεως βλάβες και 

δυσλειτουργίες, οι ενέργειες αντιµετώπισής τους, καθώς και ο, εξ αιτίας αυτών, χρόνος 

ακινητοποίησής τους, θα τεκµηριώνονται από τους Μηχανικούς της Αναδόχου σε Δελτία 

Εργασίας, τα οποία τελικά θα αρχειοθετούνται στα Αρχεία Συντήρησης των ΣΧΤ. Ως χρόνος 

ακινητοποίησης ενός εκάστου ΣΧΤ, θα λογίζεται ο χρόνος (σε ώρες) ο οποίος θα παρέρχεται 

από τη γνωστοποίηση της βλάβης του στην Ανάδοχο, (με αποστολή email στη διεύθυνση 

_____________________ σε ώρες εργασίας της, δηλαδή Δευτέρα-Παρασκευή, 08:00-16:00), 

έως την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ως μέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης των 

Μηχανικών της Αναδόχου σε αναγγελία βλάβης/δυσλειτουργίας ορίζονται οι τέσσερεις (4) ώρες. Αν ο 

χρόνος απόκρισης της Αναδόχου υπερβεί τις τέσσερεις (4) ώρες, ο επιπλέον (των 4 ωρών) χρόνος 

ακινητοποίησης θα λογίζεται διπλά (x2). Ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος διενέργειας 

εργασιών προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης καθώς και ο χρόνος εγκατάστασης 

εργοστασιακών μετατροπών, οι οποίες θα εκτελούνται στις περιόδους της προγραμματισμένης 

προληπτικής συντήρησης, δεν θα λογίζεται ως χρόνος ακινητοποίησης. Ως μέγιστος αποδεκτός 

συνολικός χρόνος ακινητοποίησης ενός εκάστου ΣΧΤ, ανά έτος και για οιονδήποτε λόγο, εντός 

του χρόνου εγγύησης, ορίζονται οι εκατόν εξήντα οκτώ (168) ώρες [αν η Ανάδοχος έχει 

προσφέρει μικρότερο χρόνο τότε ισχύει ο χρόνος της προσφοράς], εργάσιμες και μη. Για κάθε 

ώρα ακινητοποίησης πέραν αυτών, θα επιβάλλεται στην Ανάδοχος ως ποινική ρήτρα : 

 παράταση του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του ακινητοποιηθέντος ΣΧΤ κατά έξι (6) 

ώρες και 

 χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα (€50) ευρώ. 

[αν η Ανάδοχος έχει προσφέρει υψηλότερες ρήτρες τότε ισχύουν οι ρήτρες της προσφοράς] 

1.4.2. Αν η Ανάδοχος αντικαταστήσει προσωρινά ακινητοποιημένο ΣΧΤ, με άλλον, με τις ίδιες ή 

ανώτερες προδιαγραφές, η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης θα διακόπτεται.  

1.4.3. Σε περίπτωση κατά την οποία, για την απαραίτητη αντικατάσταση δυσλειτουργούντος ή/και μη 

επισκευάσιμου τμήματος ενός ΣΧΤ, απαιτηθεί η αναβάθμισή του (software ή/και hardware), την 

όποια συνεπαγόμενη δαπάνη (για την προμήθεια και εγκατάσταση της αναβάθμισης) 

υποχρεούται να αναλάβει εξ ολοκλήρου η Ανάδοχος. 

1.4.4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος ακινητοποίησης ενός ΣΧΤ, ξεπεράσει τις τριακόσιες 

τριάντα-έξι (336) ώρες, εργάσιμες και μη, η Ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει, με 

αντίστοιχο νέα, με τις ίδιες ή ανώτερες τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς καμία επιβάρυνση του 

ΩΚΚ.  

1.4.5. Η Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το 

προσωπικό των συνεργείων της για κάθε περίπτωση ατυχήματος, το οποίο τυχόν συμβεί κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την παρούσα, επί του Εξοπλισμού. 

1.5. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες, επιβαλλόμενες σε περιπτώσεις ακινητοποίησης του Εξοπλισμού, δεν 

εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 

παρακάτω : 

 Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος της Αναδόχου. 



 Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο της Αναδόχου. 

 Θεομηνία (πλημμύρα, σεισμός, κλπ) ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 

 Πόλεμος 

 Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών ή/και εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (embargo). 

ΑΡΘΡΟ 2 . ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ/ΠΛΗΡΩΜΗ 

2.1. Για τις αναφερόμενες στην παρούσα Σύμβαση υπηρεσίες, το ΩΚΚ θα καταβάλει στην Ανάδοχο το 

συνολικό ποσόν των _____________________ (€____), πλέον ΦΠΑ ("αρχικό τίμημα"). Το τίμημα, 

από την 1η ανανέωση της Σύμβασης και εντεύθεν, θα αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με 

την έκαστοτε αυξομείωση του ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ τον οποίο θα δημοσιοποιεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για 

την εκάστοτε προηγούμενη 12μηνη περίοδο 

2.2. Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνεται το κόστος των πάσης φύσεως εργασιών προληπτικής και 

διορθωτικής συντήρησης, το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και υλικών για 

την προληπτική και διορθωτική συντήρηση των Εργαλείων, οι πάσης φύσεως σχετικές δαπάνες της 

Αναδόχου (π.χ. μετακινήσεις, εργαλεία κλπ), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση και οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις όπως προβλέπεται στην Πρόσκληση και στην προσφορά της Αναδόχου, η οποία έγινε 

αποδεκτή. 

2.3.  Το τίμημα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα καταβάλλεται από το ΩΚΚ σε δύο ισόποσες δόσεις. Η 

πρώτη ως προκαταβολή, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής της Αναδόχου προς το ΩΚΚ, και η δεύτερη με 

την λήξη της εκάστοτε ετήσιας Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της ετήσιας Σύμβασης η Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. _______, 

Εγγυητική Επιστολή της Τράπεζας ______________ (Κατάστημα _____________), ποσού ύψους ίσου με 

το πενήντα τοις εκατό (50%) του συμβατικού τιμήματος της ετήσιας Σύμβασης Πλήρους Συντήρησης, 

χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσού _____________________________ (ολογράφως) (€_______) και ισχύος ενός 

έτους και ενός μηνός, ήτοι ισχύος μέχρι την __/__/____. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης η Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει, χωρίς επιπλέον 

χρέωση του ΩΚΚ και ύστερα από σχετικό του αίτημα, εκπαίδευση των χρηστών του Εξοπλισμού, συνολικής 

διάρκειας οκτώ (8) εργάσιμων ωρών.  

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. H παρούσα Σύμβαση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα διαδοχικών ανανεώσεων, κατά 

την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΩΚΚ, η οποία θα γνωστοποιείται εγγράφως προς την Ανάδοχο 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της εκάστοτε σε ισχύ Σύμβαση Πλήρους 

Συντήρησης. 

5.2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Εξοπλισμός τεθεί οριστικώς εκτός λειτουργίας, με απόφαση του ΩΚΚ, η 

παρούσα Σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους. Σε τέτοια 

περίπτωση το ΩΚΚ θα ενημερώσει εγγράφως την Ανάδοχο για την πρόθεση διακοπής λειτουργίας του 

Εξοπλισμού, τηρώντας προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Το ΩΚΚ υποχρεούται να καταβάλει 

το συμβατικό τίμημα που αναλογεί στον χρόνο λειτουργίας του Εξοπλισμού.  

5.3. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο συμβαλλομένων 

μερών. 



ΑΡΘΡΟ 6.  ΔΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

6.1. Η Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως, το ΤΒΤ του ΩΚΚ, για τη δημοσιοποίηση 

οποιουδήποτε δυσμενούς περιστατικού (hazard/safety alert) ή/και την έκδοση ανάκλησης (recall), η 

οποία σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον Εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να είναι 

πλήρης και να πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την πρώτη δημοσιοποίηση 

του δυσμενούς περιστατικού ή/και της έκδοσης της ανάκλησης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, είτε 

από εκπρόσωπο του κατασκευαστή-οίκου, είτε από Αρμόδια Αρχή (Competent Authority). 

6.2. Η Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, με δικά της έξοδα και το συντομότερο δυνατόν, στις εκάστοτε 

υποδεικνυόμενες από τον κατασκευαστή απαραίτητες τεχνικές τροποποιήσεις ασφάλειας (safety 

modifications). 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως ανακύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, το ΩΚΚ και η Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 

Αθήνας. 

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από του συμβαλλόμενους σε 

τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε το ΩΚΚ και δύο (2) η Ανάδοχος. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 
 
 
Για το ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ____________________ 
   
 
 
 
 
 
Για την Ανάδοχο ____________________   
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