
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ «EΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
TOY ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡA TOY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET» 

 

Αριθμ. πρωτ. 5664/11-2-2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

3.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 3.720,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ S/N 

Μ.Ε.Θ. MAQUET SERVO - I ADULT 59277 

 

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

πιστοποιητικά διακρίβωσης. 

3. Όλα τα 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 αναπνευστήρων και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για 

τουλάχιστον δύο ετήσιες συμβάσεις συντήρησης. (Να κατατεθούν και οι συμβάσεις). 

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

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

χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:(εργασία-ανταλλακτικά). 

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. Εφόσον 

δοθεί μηχάνημα αντικατάστασης από τον ανάδοχο, παύει να μετράει ο χρόνος εκτός λειτουργίας του 

μηχανήματος (Down-Time). 

10. Πέραν των οκτώ (8) ημερών ο ανάδοχος  θα  καταβάλει  στην αναθέτουσα αρχή ως ποινική ρήτρα  τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 218 του  Ν.4412/2016. 

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

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

οίκος. 

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. 

 

                                        

 


