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Αρίθμ πρωτ: 41630/15-10-2021 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ EΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:14.300,00€+ΦΠΑ. 

 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ S/N 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ(€) 

1 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER ISOLETTE C-2000   JG24460 1.300,00 

2 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER ISOLETTE C-2000   JG24461 
1.300,00 

3 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER ISOLETTE C-2000   JG24462 
1.300,00 

4 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER ISOLETTE C-2000   JG24463 
1.300,00 

5 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER ISOLETTE C-2000   TCO1414 
1.300,00 

6 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER ISOLETTE C-2000   TCO1418 
1.300,00 

7 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER ISOLETTE C-2000   TCO1428 
1.300,00 

8 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER GALEO ARUK0076 1.400,00 

9 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ DRAEGER GALEO ARUK0077 1.400,00 

10 
ΦΟΡΗΤΗ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ  

DRAEGER TI 500   
OH 00484 
 

1.200,00 

11 
ΦΟΡΗΤΗ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ  

DRAEGER TI 500   LP05047 1.200,00 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    

1. Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την 

επισκευή και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστικού οίκου. 

2. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι αισθητήρες οξυγόνου. 

3. Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά 

διακρίβωσης. 

4. Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και 

επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.Από τη σύμβαση εξαιρούνται τα αναλώσιμα 

υλικά λειτουργίας καθώς και τα  κλιβανιζόμενα υλικά. 

5. Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς οι οποίοι θα είναι       

   πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο. (Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των    
   τεχνικών). 

6. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνουν στους χώρους του νοσοκομείου.  
7. Η εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών (εργασία- ανταλλακτικά), που θα 

παρουσιαστούν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 
   Η  εταιρεία δεν φέρει ευθύνη όταν: 
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 Όλα τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος δεν 
αντικαθίστανται σύμφωνα με την συνιστώμενη συχνότητα αλλαγής τους, βάσει των εγχειριδίων χρήσης του 
μηχανήματος.  

 Γίνεται χρήση μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος βασικών αναλωσίμων (π.χ. 
αισθητήρες ροής). 

 Δεν παρέχεται διαρκώς η κατάλληλη με τις προδιαγραφές των μηχανημάτων τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος 
και ιατρικών αερίων, και όταν δεν εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες από το κατασκευαστή συνθήκες 
θερμοκρασίας, υγρασίας και προστασίας από τη σκόνη στους χώρους του εξοπλισμού. 

 Οι  βλάβες προέρχονται από πτώση συσκευής, θραύση και υπαιτιότητα χειριστή ή από προσπάθεια 
αποκατάστασης της βλάβης από άτομο µη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό. 

 Δεν τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστικού οίκου. 
 

8. Η εταιρεία θα καλύπτει όλες τις εργάσιμες ήμερες του χρόνου. 

9. Ο τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση ή email, θα ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός 

εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. 

10. Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες. 

11. Πέραν των οκτώ (8) ημερών η εταιρεία  θα  καταβάλει  στο Νοσοκομείο μας ως ποινική ρήτρα  τα προβλεπόμενα 

από το Ν 4412/2016. 

12. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kit. 

13. Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστής. 

14. Η εργασία που θα πραγματοποιείται, θα αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά από τον 

τεχνικό Δελτίο Εργασίας, αντίγραφα του οποίου θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο. 

15. Ο ανάδοχος να διαθέτει τις πιστοποιήσεις ΕΝ ΙSO 9001, EN ISO 13485 και την ΚΥΑ 1348. 

16. Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους 

από κακή ή ελλιπή συντήρηση. 

17. Το νοσοκομείο να διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί μονομερώς από την σύμβαση μηχανήματα , τα οποία δεν του 

είναι πλέον απαραίτητα. 

18. Οι συμμετέχοντες να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης απαντώντας σε όλα τα ανωτέρω και να καταθέσουν όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 


