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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΤΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ GE HEALTHCARE 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:11.700,00€+ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 
1 Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τον κατασκευαστικό οίκο που να πιστοποιούν 

την άρτια εκπαίδευση των τεχνικών που εκτελούν τις εργασίες επισκευή και συντήρησης.                                                                                                                              

Θα πρέπει να έχει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο   πιστοποιήσεις ISO για την επισκευή και συντήρηση του 

εξοπλισμού.  

2  Η  Εταιρεία  θα  πραγματοποιεί,  απεριόριστο  αριθμό  επανορθωτικών  επισκευών που  θα  ήθελε  παρουσιαστούν,   

χωρίς  καμία  επιπλέον  επιβάρυνση . Οι  επισκέψεις θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ήμερες Δευτέρα – Παρασκευή  

από την 8πμ-16μμ.  

3 Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει τιμολογιακή ενημέρωση στην οικονομική προσφορά σε περίπτωση που το 

Νοσοκομείο επιθυμεί να γίνουν εργασίες σε μη εργάσιμες  ημέρες και αργίες. 

4 Η κλήση για βλάβες θα γίνεται τηλεφωνικά και με email κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.  

Υποχρέωση της εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται σε μια εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της βλάβης υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναγγελία της βλάβης έχει γίνει μέχρι τις 14:00, ειδάλλως θα θεωρηθεί ότι το αίτημα έγινε την 

επόμενη εργάσιμη ημέρα 

5  Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει κατάλογο την εργοστασιακών συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται και με την 

έναρξη της σύμβασης συντήρησης θα ενημερώνεται το Νοσοκομείο για την πραγματοποίηση τους.                                                                                                                          

Επίσης θα πρέπει  να ενημερώνει και να πραγματοποιεί  δωρεάν όλες τις εργοστασιακές αναβαθμίσεις έτσι ώστε το 

μηχάνημα να παραμένει ασφαλές τόσο για τους χρήστες όσο και τους ασθενείς. 

6  Μετά από κάθε εργασία, προληπτική ( τουλάχιστον δύο το έτος ) ή επανορθωτική, η εταιρεία θα παραδίδει 

αναλυτικό δελτίο εργασίας και ανταλλακτικών υπογεγραμμένο από το Τ.Β.Τ.  

Οι επισκέψεις τεχνικής υπηρεσίας της εταιρείας θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, κατόπιν 

συνεννόησης με το Τ.Β.Τ 

7 Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται τόσο στις επανορθωτικές επισκευές όσο 

και στις προληπτικές συντηρήσεις. Σε περίπτωση βλάβης από συνήθη χρήση 1 ηχοβόλου κεφαλής 2D ανά 

μηχάνημα,η εταιρεία οφείλει την αντικατάστασή της με νέα κεφαλή. Εξαιρείται η αντικατάσταση ηχοβόλων 

κεφαλών πλην της 1 κεφαλής 2D ανά μηχάνημα ετησίως σε περίπτωση βλάβης 

8 Οι  τιμές των εξωσυμβατικών κεφάλων θα κατατεθούν στην προσφορά της εταιρείας και θα παραμένουν οι  ιδίες σε   

όλη την διάρκεια τόσο της σύμβασης όσο και της νόμιμης παράτασης που τυχόν ζητηθεί. Να δοθούν τιμές τόσο 
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καινούργιων όσο και ανακατασκευασμένων αν υπάρχουν που θα ισχύουν σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.                                                

9  Η παραγγελία  θα γίνεται από το Νοσοκομείο μετά από έγγραφη ενημέρωση προς την εταιρεία. Η τυχόν 

καθυστέρηση παραγγελίας  είναι ευθύνη του Νοσοκομείου.   

10  Η  εταιρεία  οφείλει να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών για την εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου . Ο χρόνος εκτός  

λειτουργίας του μηχανήματος δεν θα ξεπερνά τις 8 εργάσιμες ήμερες κατά την διάρκεια της σύμβασης . Σε 

περίπτωση υπερβάσης θα επιβάλλεται παράταση κατά πέντε ημέρες για κάθε ημέρα καθυστέρησης.  

11 Η εταιρεία  έχει την  νομική ευθύνη για πρόκληση βλάβης σε τρίτους όταν αυτή οφείλεται σε κακή η ελλιπή 

συντήρηση. 

12  Όλα τα αναλώσιμα / ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και 

επισκευών θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 

 

 

 


