
            

 

                                                      

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. : 16618 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ       Πειραιάς: 21-12-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592158 

Fax:   210 - 4592597  

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών για τη Συντήρηση των Μόνιτορ και των Κεντρικών Σταθμών των 

ΜΕΘ/ΜΑΦ (TRIONARA)   για έξι  ( 6 ) μήνες  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  23 – 12- 2022 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα Α - Γ 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:                                                                                                                                                                                                                                   

1.1. Του  Νόμου 4412 / 2016  « Δημόσιες συμβάσεις έργου , προμηθειών και υπηρεσιών » ( ΦΕΚ Α΄ 

147 / 08 – 08 – 2016 )  .  

1.2. Του Ν. 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την Ανάθεση :   1 ) Συντήρηση των Μόνιτορ 

και των Κεντρικών Σταθμών των ΜΕΘ/ΜΑΦ (TRIONARA)  για έξι ( 6 ) μήνες  με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου 

παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  )  .  

 



4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της Υπηρεσίας kourakou@tzaneio.gov.gr .                                                    

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως 

κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kourakou@tzaneio.gov.gr
http://www.tzaneio.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Προϋπολογισμός ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3597 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 42 MONITOR KAI 7 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΘ/ΜΑΦ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΕΞΙ   ( 

6 ) ΜΗΝΕΣ  

 

( Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 

Παράρτημα Γ΄  )  

26.500,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ : Βιοϊατρική 
Τεχνολογία  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592232 

 κος Νικηφόρος Γεώργιος  
, Προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ . 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής . 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ 

 
 

ΘΕΜΑ:  ΛΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ «ΜΟΝΑΔΩΝ, 

ΜΕΘ/ΜΑΦ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΑ,  ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

 

                                                                  ΛΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / MEθ & ΜΑΦ: 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ:                                                 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ.                                              ΤΜΗΜΑ 

 

ΜΟΝΙΤΟΡ VITUS 18 / 4 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

VITUS CS PRO 

 

VITUS 18 MEΘ: 

 

SN:  

 

20060083 

20060077 

20060085 

20060084 

20060082 

20060080 

20060087 

20060088 

20060081 

20060086 

20060078 

20060079 

20060089 

20060090 

 

 

VITUS 18 ΜΑΦ: 

 

SN:  

 

20050027 

20050030 

20050032 

20050033 

20050038 

20050036 

20050039 

20050042 

20050043 

20050049  

 

ΜΕΘ/ ΜΑΦ 

 

Σύνολο τεμαχίων 32  

Μόνιτορ & 2 κεντρικούς 

σταθμούς. 

 

Με πλήρη τεχνική 

υποστήριξη των 

υποδομών δικτύου που 

έχουν εγκατασταθεί στην 

ΜΕΘ και ΜΑΦ για την 

ορθή λειτουργία. 

 



 

VITUS 4 ΜΕΘ: 

 

SN:  

 

20060062 

20060060 

20060066 

20060059 

20060063 

20060061 

20060065 

20060064 

 

VITUS CS PRO ΜΕΘ & 

ΜΑΦ: 

 

SN: 

 

99030370   

20120027 

 

99030371 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΑΦ σε 

ΜΑΦ, 99030372 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΜΑΦ σε ΜΕΘ, 99033073  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΘ σε ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΙΑΤΡΩΝ. 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 

 

4 x BFI, 4x  EEG, 3 x  ICP, 9 x 

ETCO2 

 

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 

ΜΟΝΤΕΛΟ:                                                 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡ.                                               ΤΜΗΜΑ 

 

ΜΟΝΙΤΟΡ VITUS 18 / 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

VITUS CS PRO 
 

 

VITUS 18  

 

SN:  

 

20060067 

20060068 

20060069 

20060070 

20060071 

20060072 

20060073 

20060074 

20060075  

20060076 

 

VITUS CS PRO: 

 

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

Σύνολο τεμαχίων 10 

Μόνιτορ & 2 κεντρικούς 

σταθμούς. 

 

Με πλήρη τεχνική 

υποστήριξη των υποδομών 

δικτύου που έχουν 

εγκατασταθεί στην 

καρδιολογική Μονάδα για 

την ορθή λειτουργία. 

 



SN: 

 

99030369 

 

99033074 ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑ σε ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΙΑΤΡΩΝ. 

 
 

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ   + ΦΠΑ.  

 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α………………………………………….……………26.500 € 

 

Με σύμβαση service . 

*Η ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ : (42) MONITOR & (7) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & (πλήρη τεχνική υποστήριξη των υποδομών δικτύου που έχουν εγκατασταθεί 

στην ΜΕΘ/ΜΑΦ & ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ για την ορθή λειτουργία). 

 

Τακτική Συντήρηση & πιστοποίηση λειτουργίας  Μια (1) φορά το εξάμηνο με επίσκεψη τεχνικού. 

 

 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Στη σύμβαση θα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μη αναλώσιμα ανταλλακτικά που χρειάζονται για την 

εκτέλεση των εργασιών και επισκευής 

• Επισκευή οποιασδήποτε βλάβης συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανταλλακτικών 

• Αντικατάσταση μπαταρίας λειτουργίας όταν απαιτηθεί. 

• Οδηγίες καλής λειτουργίας, χειρισμού, καθαρισμού, κ.α. στο αρμόδιο προσωπικό για την αποφυγή 

βλαβών λόγω μη γνώσης χρήσης του εξοπλισμού όταν ζητηθεί ή όταν προταθεί από τον τεχνικό της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

• Η εργασία θα καλύπτετε καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της σύμβασης (δωρεάν) και δεν θα αποτελεί προϊόν 

χωριστής χρέωσης.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ–ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ & ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΜΕΘ/ ΜΑΦ & ΚΑΡΔΙΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. 

 

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει την 

προσφορά. 

 

 

1. O Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής (επανορθωτικής συντήρησης) του 

παραπάνω ιατροτεχνολογικού και του περιφερειακού εξοπλισμού τους, κατά τις διεθνώς ισχύουσες 

προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 



2. Ο συντηρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση της επισκέψεως υποχρεωτικά μία (1) φορά ανά  εξάμηνο για 

προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων και για απεριόριστες κλήσης ήθελε χρειαστεί ενδιαμέσως για 

την αποκατάσταση των διαφόρων βλαβών που θα προκύψουν. 

 

3. Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού «πιστοποιητικό εκπαίδευσης» από τον 

κατασκευαστικό οίκο όπου θα αναφέρεται με σαφήνεια ότι έχει εκπαιδευτεί να συντηρεί και να 

επισκευάζει τον υπό συντήρηση εξοπλισμό. 

 

4. Ο συντηρητής επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να βεβαιώνει με κατάθεση βεβαίωσης από τον οίκο 

κατασκευής μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα ότι καθόλα την διάρκεια της σύμβασης θα παρέχει 

απρόσκοπτα πάσης φύσεως μη αναλώσιμα ανταλλακτικά που χρειάζονται για την εκτέλεση των εργασιών 

και επισκευής.  Να κατατεθεί οπωσδήποτε ο επίσημος εργοστασιακός κατάλογος μη αναλωσίμων 

ανταλλακτικών (κωδικός - Ref & περιγραφή ανταλλακτικού). 

 

5. Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος  για τον εσωτερικό  καθαρισμό των μηχανημάτων και γενικά για τις 

εργασίες που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές / πρωτόκολλα κατά την ετήσια τακτική 

συντήρηση , και θα εκτελούνται οι  έλεγχοι και διορθώσεις που ορίζει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο 

service. Επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν οι επίσημες φόρμες – πρωτόκολλα εξάμηνης και ετήσιας 

συντήρησης, του οίκου κατασκευής καθώς και βεβαίωση ότι ο συντηρητής διαθέτει τους εργοστασιακούς 

κωδικούς πρόσβασης των τεχνικών ελέγχων και αναβαθμίσεων των μόνιτορ & των προγραμμάτων των 

κεντρικών σταθμών παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο. 

 

Ποιο συγκεκριμένα: 

 

Οπτικός εξωτερικός έλεγχος. 

Έλεγχος βάσεων στήριξης και τροχήλατων στατό. 

Power On Test _Τεστ  εκκίνησης όπου γίνεται έλεγχος της ακολουθίας εκκίνησης του μόνιτορ για πιθανά 

σφάλματα και παραλήψεις βημάτων που θα οδηγήσουν σε διάγνωση βλαβών . 

Βασικό τεστ διασφάλισης απόδοσης. 

Τεστ διασφάλισης πλήρους απόδοσης. 

Ρυθμίσεις διαστάσεων οθόνης απεικόνισης αφής touch screen. 

Βαθμονόμηση καλυμπράρισμα πληκτρολογίου. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας Μπαταρίας. 

Έλεγχος μνημών (trend data). 

Αναβαθμίσεις λογισμικού όπου απαιτείτε. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας ΗΚΓ. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας Οξυμετρίας. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας Αιματηρών πιέσεων. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας θερμοκρασίας. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας Αναπνοών RESP. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας καπνογραφίας . mudule gas analyzer. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας καρδιακής παροχής. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας Αναίμακτης Πίεσης που περιλαμβάνει 

 

o NBP Accuracy Test 

o NBP Leakage Test 

o NBP Linearity Test 

o Valve Test 

 

Βαθμονόμηση ΝiΒΡ. 

 

Έλεγχος σωστής λειτουργίας αναγγελίας συναγερμών. 

Έλεγχος σωστής λειτουργίας αναγγελίας αρρυθμιών (Arr review). 

Αποσυναρμολόγηση και εσωτερικός καθαρισμός από σκόνη των μονάδων που χρήζουν τέτοιας όπως ο 

Κεντρικός Σταθμός. 



Έλεγχος καλής λειτουργίας του Κεντρικού Σταθμού. Η/Υ, ΟΘΟΝΗ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, περιφερειακά 

καλωδίωση δικτύου - RAC switch. 

Έλεγχος καλής λειτουργίας του δικτύου επικοινωνίας . 

Έλεγχος – ρυθμίσεις πρωτοκόλλων . 

Έλεγχος τάσεως τροφοδοσίας (μικρομετρικές ρυθμίσεις) . 

Έλεγχοι ασφάλειας λειτουργίας συσκευής. 

 

o Enclosure Leakage Current normal condition 

o Enclosure Leakage Current single fault condition 

o Earth Leakage Current  

o Protective Earth Resistance 

o Patient Leakage Current normal condition 

o Patient Leakage Current single fault condition 

o Έλεγχος της κατάστασης αναλωσίμων για φθορές και ελλείψεις 

 

Ότι άλλο προβλέπουν οι οδηγίες του Οίκου Κατασκευής και δεν αναφέρονται παραπάνω. 

 

 

6. Το συντηρητή  βαρύνουν  όλα τα ανταλλακτικά περιοδικής συντήρησης και βλαβών , τα υλικά  

καθαρισμού και λίπανσης, η εργασία των τεχνικών που θα απασχοληθούν για την συντήρηση, έλεγχο, 

ρύθμιση λειτουργίας, επισκευή βλαβών κλπ. 

 

7. Οι εργασίες  συντήρησης θα γίνονται  σε εργάσιμες ώρες, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα και 

το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, χωρίς να διαταράσσεται η κανονική λειτουργία του τμήματος και κατ` 

επέκταση του Νοσοκομείου. 

 

8. Ανταπόκριση κλήσης για βλάβη εντός 8 εργάσιμων ωρών από επίσημη ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Διάγνωση και αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας εντός εικοσιτετράωρου (24) ωρών εργάσιμων 

ημερών από την αναγγελία της βλάβης, στην περίπτωση που δεν απαιτούνται εξειδικευμένα 

ανταλλακτικά, χωρίς το μηχάνημα, να απομακρυνθεί από το Νοσοκομείο, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του 

χρόνου. Αν το μηχάνημα δεν δύναται να επισκευαστεί στο χώρο λειτουργίας του ο ανάδοχος θα παρέχει 

στο Νοσοκομείο μηχάνημα αντικατάστασης παρομοίων δυνατοτήτων του ιδίου οίκου κατασκευής ώστε 

να υπάρχει συμβατότητα με τους κεντρικούς σταθμούς παρακολούθησης πλήρως λειτουργικό ως την 

ολοκλήρωση αποκατάστασης της επισκευής, εφόσον απαιτηθεί από την υπηρεσία. 

 

9. Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης  λόγω επισκευών και προγραμματισμένων συντηρήσεων δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις (24) εργάσιμες ώρες.  Σε περίπτωση υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 

εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για  κάθε ημέρα υπέρβασης του προαναφερομένου συνολικού χρόνου 

των (24) ωρών. 

 

10. Σαν ακινητοποίηση των μηχανημάτων  νοείται οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά ολόκληρο ή μέρος του 

μηχανεύματος να μην μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του, οπότε και θα αρχίζει και να 

μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης από την αναγγελία της βλάβης στο συντηρητή. Σε περίπτωση βλάβης 

όπου απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος στην εταιρεία θα γίνεται αντικατάσταση αυτού με αντίστοιχο 

μηχάνημα. Το μέσον αναγγελίας μπορεί να είναι είτε τηλεφωνικό είτε με email ή φαξ. 

 

11. Για κάθε μονάδα μηχανήματος με μέριμνα και ευθύνη του συντηρητή θα τηρείται βιβλίο συντηρήσεων-

επισκευών, στο οποίο αναγράφονται ανελλιπώς και με πληρότητα (ημερομηνία, περιγραφή εργασίας κλπ), 

τις συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, ρυθμίσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο. 

Το βιβλίο αυτό θα τηρείται στο τμήμα  Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

 

12. Παράλληλα με το προαναφερόμενο βιβλίο και μετά από κάθε επίσκεψη τεχνικού του συντηρητή θα 

συμπληρώνονται ειδικά δελτία του συντηρητή και του Νοσοκομείου, και τα οποία θα υπογράφονται από 

τον συντηρητή και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου συντήρησης του Νοσοκομείου. 

 



13. Ο συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε 

προκύψει από ελαττωματική συντήρηση ή επισκευή του αναπνευστήρα στο προσωπικό του Νοσοκομείου, 

στο υπ` αυτόν ή τους ασθενείς, καθώς επίσης και γι οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του 

μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο. 

 

14. Στην περίπτωση που ο συντηρητής αποδειχθεί ότι είναι ασυνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του το Σ.Δ του 

Νοσοκομείου ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου συντήρησης θα τον  κηρύσσει έκπτωτο. 

 

15. Ο συντηρητής να διαθέτει πιστοποιητικά EN ISO 14001 για το περιβάλλον & Βεβαίωση Συμμετοχής σε 

Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ 

117/2004 και 15/2006). 

 

 

16. Ο συντηρητής να διαθέτει EN ISO 9001:2015 καθώς και ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο 

πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

 

17. Ο συντηρητής υποχρεούται να αποδείξει την ικανότητα του να διαθέτει γνήσια και αμεταχείριστα 

ανταλλακτικά, προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή, για τον σκοπό αυτό στις προσφορές πρέπει να 

περιλαμβάνεται με ποινή απόρριψης της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του «ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ» ότι 

εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή, επάρκεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων αμεταχείριστων γνήσιων, 

προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή, ανταλλακτικών και αναλωσίμων στον προαναφερόμενο προς 

συντήρηση εξοπλισμό, κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Η γνησιότητα των χρησιμοποιημένων 

υλικών να μπορεί να πιστοποιηθεί όταν και εάν ζητηθεί από το Νοσοκομείο, με τα αντίστοιχα έγγραφα 

(π.χ. Δελτία Αποστολής κ.λπ.). Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεστεί την αδυναμία 

διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων. 

 

 

18. Το  συμβόλαιο συντήρησης δεν περιλαμβάνει: 

 

a) Τα ανταλλακτικά επισκευής και το κόστος εργασίας επισκευής λόγω υπαιτιότητας χειριστού 

από κακή χρήση. 

b) Το κόστος εργασίας επισκευής και ανταλλακτικών που προκάλεσαν φυσικές καταστροφές, 

από κακή τροφοδοσία δικτύου ή από επέμβαση τρίτου. 

 

 

 

 

 


