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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.100€+ΦΠΑ 
 

 
 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Η ανάδοχος εταιρεία θα καλύψει για ένα έτος το Νοσοκομείο με 350 τεμάχια αισθητήρων BIS 
ενηλίκων για τέσσερα monitors  Bis Vista του οίκου Aspect Medical Systems που διαθέτει το 
Νοσοκομείο. 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τον έλεγχο, συντήρηση, επισκευή καθώς και κάθε μορφής 

απαιτούμενη εργασία με  ανταλλακτικά-αναλώσιμα για την επισκευή και την διατήρηση σε 

καλή κατάσταση των τεσσάρων monitors μέτρησης βάθους αναισθησίας που διαθέτει το 

Νοσοκομείο και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, 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.  

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

τεχνικό τμήμα της ανάδοχου εταιρείας.  

6. Η εταιρεία  θα  πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών (εργασία- 

ανταλλακτικά) που θα  παρουσιαστούν,  χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

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

8. Ο τεχνικός της εταιρείας μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση ή email, θα γνωμοδοτεί 

εντός εικοσιτεσσάρων ωρών εάν η επισκευή θα γίνει στο Νοσοκομείο ή στο τεχνικό τμήμα 

της εταιρείας. 

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

10. Πέραν των οκτώ (8) ημερών η εταιρεία  θα  αντικαθιστά το μηχάνημα. 

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

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

14. Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για 

πρόκληση βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση. 

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

να καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
 

Monitors Νοσοκομείου 
 
 
 

 Μοντέλο Οίκος Serial number 

monitor Bis Vista Aspect Medical Systems VT23910 

monitor Bis Vista Aspect Medical Systems VT24448 

monitor Bis Vista Aspect Medical Systems VT23941 

monitor Bis Vista Aspect Medical Systems VT23919 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 


