
 

                     Αρίθμ πρωτ: 42674/21-10-2021 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ    ΜΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.500,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ Serial No ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

Επεξεργαστής  CV-180 7103832 

 

Olympus 

Πηγή Ψυχρού 

φωτισμού 

CLV-180  

 

7213906 Olympus 

Εκτυπωτής UP-25 SONY 712889  

Βίντεο-

Κολονοσκόπιο 

CF-H180AL 2208441 

 

Olympus 

Βίντεο-

Κολονοσκόπιο 

CF-H180AL 2208416 Olympus 

Βίντεο-

Γαστροσκόπιο 

GIF-H180    2207188 

 

Olympus 

Βίντεο-

Γαστροσκόπιο 

GIF-1TQ160    2202694 

 

Olympus 

Θερμικός 

Απολυμαντής 

MINI-ETD2PAA    

12842604 

 

Olympus 

Καταγραφικό DVD SONY DVO 34515 

 

 

Medical monitor 

ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 

FSN-24 D24421040007 

 

 

Medical monitor 

ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 

FSN-24 D24421040018 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η συντήρηση (τρεις (3) συντηρήσεις ανά έτος) περιλαμβάνει ρυθμίσεις, ελέγχους 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. Οι έλεγχοι-μετρήσεις θα γίνονται με ειδικά διακριβωμένα όργανα για τα οποία θα κατατεθούν πιστοποιητικά 

διακρίβωσης. 

 

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

επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 

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

πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο ή θα καταθέτουν βεβαιώσεις από άλλα Νοσοκομεία ότι έχουν 

συντηρήσει καλώς τα ίδια μοντέλα  και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις 

συντήρησης. (Να κατατεθούν και οι συμβάσεις). 

 

5. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνονται κυρίως στους χώρους του νοσοκομείου.  

 

6. Η Εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα παρουσιαστούν χωρίς καμία 

επιπλέον επιβάρυνση: (εργασία-ανταλλακτικά). 

Επιπλέov περιλαμβάvει την κάλυψη κόστoυς όλων των αvταλλακτικώv, με μοναδικές εξαίρεσεις όλα τα αναλώσιμα 

υλικά όπως λυχνίες XENON, λυχνίες UV, λυχνίες αλογόνου, συνδετικοί σωλήνες, συνδετικά καλώδια βίντεο κλπ, 

συνδετικά ενδοσκοπίων, συνδετικούς σωλήνες και σε περίπτωση που έχουν συμβεί τα ακόλουθα: 

 Έχει επέμβει τεχνικός μη εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία μας και από το εργοστάσιο OLYMPUS. 
 Ζημιές που οφείλονται σε ατύχημα ή αμέλεια, εξωτερικούς παράγοντες, μη ορθή χρήση των μηχανημάτων όπως 

τρύπημα καναλιού βιοψίας, ράγισμα-σπάσιμο φακών εικόνας/ φωτισμού, δάγκωμα, τσάκισμα – συμπίεση του 
σωλήνα εισαγωγής ασθενή κλπ. 

 Επαναλαβανόμενες ζημιές ιδίου τύπου. 
 Δεν τηρούνται οι οδηγίες του user manual του εργοστασίου κατασκευής, ως προς τη χρήση, καθαρισμό-

απολύμανση, φύλαξη και συντήρηση του ενδοσκοπικού εξοπλισμού. 
 Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής 

(operation manual) 
 Η τάση δικτύου δεν είναι 220 – 240V. 

 Όταν δουλεύει σε θερμοκρασία δωματίου σε λιγότερο από +10οC και μεγαλύτερη από +40οC. 
 Χρήση μη εγκεκριμένων, από το εργοστάσιο κατασκευής, ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 

 Όταν η πίεση παροχής νερού είναι λιγότερο από 2 bar και μεγαλύτερη από 10 bar.  

 Ο τρόπος καθαρισμού - απολύμανσης των ενδοσκοπίων (δια χειρός ή αυτόματος) δεν είναι απόλυτα εγκεκριμένος 

από τον κατασκευαστικό Οίκο OLYMPUS (πλυντήρια καθαρισμού και απολυμαντικά υγρά) και δεν πληρούν τις 

προδιαγραφές για συμβατότητα υλικών και αποτελεσματικότητα μεθόδου καθαρισμού.» 
 

7. Η Εταιρεία θα καλύπτει όλες τις εργάσιμες ήμερες του χρόνου. 

 

8. Ο Τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική η έγγραφη κλήση ή email, θα ευρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός 

εικοσιτεσσάρων ωρών. 

 

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

 

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

από το Ν 4412/2016. 

 

11. Να κατατεθεί αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης με την λίστα των service kits. 

 

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

 

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

Τεχνικό, Δελτίο Εργασίας. 

 

14. Ο ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση ΕΝ ΙSO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348. 

 

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

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 



 

 

 


