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ΘΕΜΑ : φναψθ ετιςιου ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ του 
ςυςτιματοσ μεταφοράσ βιολογικϊν υγρϊν και νοςοκομειακϊν υλικϊν. 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

το πλαίςιο τθσ υπθρεςίασ «φναψθ ετιςιου ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ του 
ςυςτιματοσ μεταφοράσ βιολογικϊν υγρϊν και νοςοκομειακϊν υλικϊν» περιλαμβάνονται : 

 Η εξ αποςτάςεωσ άμεςθ υποςτιριξθ και ζλεγχοσ μζςω διαδικτφου του ςυςτιματοσ. 

 Σον προγραμματιςμζνο ζλεγχο και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ ανά εξάμθνο. 

 Μζχρι πζντε ζκτακτεσ υποςτθρίξεισ ετθςίωσ με τεχνικό αν απαιτθκεί ςφμφωνα με τισ 
ςυνθμμζνεσ προδιαγραφζσ. 

 Μθνιαίοσ ζλεγχοσ μζςω διαδικτφου όλων των μονάδων του ςυςτιματοσ δθλαδι ςτακμϊν, 
διακλαδωτιρων, φυςθτιρων και αιςκθτιρων. 

 Εξαμθνιαίοσ ζλεγχοσ και πλιρθσ ςυντιρθςθ όλων των μονάδων του ςυςτιματοσ με επίςκεψθ 
τεχνικοφ. 

  Σθν προμικεια και  εγκατάςταςθ ενόσ καινοφργιου Η/Τ με το λογιςμικό WIN 3000 τελευταίασ 
εκδόςεωσ 

Σο υφιςτάμενο ςφςτθμα μεταφοράσ βιολογικϊν υγρϊν λογιςμικό είναι το προϊόν AC 3000 τθσ Aerocom 
Gmbh &Co εγκατεςτθμζνο από τθν εταιρεία A. M. ΒΙΔΑΛΗ ΙΝΣΕΡΝΑΙΟΝΑΛ MON. ΕΠΕ. 

Σο ςφςτθμα διακζτει 19 ςτακμοφσ, 4 διακλαδωτιρεσ, 1 φυςθτιρα, 1 μονάδα Η/Τ, τισ ςωλθνϊςεισ και τα 
θλεκτρικά και θλεκτρονικά κυκλϊματα. 

H ανταπόκριςθ με αποςτολι τεχνικοφ κα είναι το αργότερο εντόσ τθσ μεκεπόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ. 
Πζραν τθσ ανωτζρω υποςτιριξθσ, μθνιαία κα γίνεται ζλεγχοσ μζςω διαδικτφου όλων των μονάδων του 
ςυςτιματοσ δθλαδι ςτακμϊν, διακλαδωτιρων, φυςθτιρων και αιςκθτιρων και εξαμθνιαία κα γίνεται 
ζλεγχοσ και πλιρθσ ςυντιρθςθ όλων των μονάδων του ςυςτιματοσ με επίςκεψθ τεχνικοφ. 

τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ακόλουκα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτθκοφν κατά τθν 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ: τα γλωςςίδια των διακοπτϊν γραμμισ ςτακμϊν και διακλαδωτιρων, οι 
διακόπτεσ γραμμισ ςτακμϊν και διακλαδωτιρων (οπτικοί και μθχανικοί), οι μικροδιακόπτεσ 
αναχϊρθςθσ των τερματικϊν ςτακμϊν κακϊσ όλα και τα αιςκθτιρια κζςθσ ςτακμϊν και 
διακλαδωτιρων. 

Ο ςυντθρθτισ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να ςυντθρεί και να υποςτθρίηει τον εξοπλιςμό, ωσ 
ακολοφκωσ:  

Α. Ο ςυντθρθτισ κα διακζςει για τον χρόνο τθσ ςφμβαςθσ Η/Τ με το απαραίτθτο λογιςμικό WIN 3000 
τελευταίασ ζκδοςθσ του ανωτζρω καταςκευαςτι για τον ζλεγχο και πλιρθ υποςτιριξθ μζςω διαδικτφου 
του εξοπλιςμοφ, με τθν υποχρζωςθ τθσ ανταπόκριςθσ εντόσ 15’ λεπτϊν από τθν κλιςθ, 24 ϊρεσ το 
24ϊρο 365 μζρεσ το χρόνο.  

ε περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ αποκατάςταςθ μζςω διαδικτφου και απαιτείται επίςκεψθ τεχνικοφ, 
κα ενθμερϊνεται το νοςοκομείο και εφ’ όςον ηθτθκεί από τθν τεχνικι υπθρεςία κα ζρχεται τεχνικόσ τθσ 
εταιρείασ. H ανταπόκριςθ με αποςτολι τεχνικοφ κα είναι το αργότερο εντόσ τθσ μεκεπόμενθσ εργάςιμθσ 
θμζρασ. 
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 Η ςφμβαςθ να καλφπτει μζχρι πζντε επιςκζψεισ τεχνικοφ ετθςίωσ. ε περίπτωςθ που θ βλάβθ απαιτεί 
ανταλλακτικά πζραν αυτϊν που περιλαμβάνονται ςτθν ςφμβαςθ, κα υποβάλλεται προςφορά για 
ζγκριςθ και μετά κα προχωρεί ςε επιςκευι.  

Ο ςυντθρθτισ κα ζχει τθν υποχρζωςθ του ελζγχου και αποκατάςταςθσ βλαβϊν μζςω διαδικτφου, του 
επαναπρογραμματιςμοφ του εξοπλιςμοφ (προτεραιότθτεσ, προγραμματιςμόσ ταυτότθτασ βολίδων, 
εναλλακτικοί ςτακμοί, προϊκθςθ βολίδων ςε άλλο ςτακμό, κλείδωμα βολίδων εντόσ ςτακμϊν και 
απελευκζρωςθ μόνο κατόπιν πλθκτρολογιςεωσ του προςωπικοφ κωδικοφ  κ.α), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του Νοςοκομείου. 

 Αναλυτικότερα οι παρεμβάςεισ μζςω διαδικτφου κα είναι οι ακόλουκεσ: 

 • Δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ προτεραιότθτασ ωσ ακολοφκωσ. Η προτεραιότθτα κα μπορεί να τεκεί είτε 
για τθν αποςτολι (κάκε αποςτολι από τον ςτακμό ζχει προτεραιότθτα), είτε για τθν λιψθ (κάκε λιψθ 
από τον ςτακμό ζχει προτεραιότθτα), είτε και για τθν αποςτολι και τθν λιψθ (κάκε αποςτολι και λιψθ 
από τον ςτακμό ζχει προτεραιότθτα). Οι προτεραιότθτεσ αυτζσ είναι δυνατόν να τροποποιοφνται οπότε 
αυτό είναι επικυμθτό από το νοςοκομείο.  

• Πρόςβαςθ ςτθν Κ.Μ.Ε. του εξοπλιςμοφ μζςω προςωπικϊν κωδικϊν. 

 • Ο εξοπλιςμόσ ζχει τθν δυνατότθτα οι μεταφορείσ που προορίηονται για κάποιο παραλιπτθ να 
κατευκφνονται αυτόματα ςε άλλο ςτακμό τθσ επιλογισ του, λόγω απουςίασ του ι λόγω μετακίνθςθσ του 
ςε άλλο χϊρο θ για οποιοδιποτε άλλο λόγο, όπωσ επίςθσ το και κζςθσ εκτόσ λειτουργίασ κάποιου 
ςτακμοφ για κάποιο ςυγκεκριμζνο διάςτθμα που κάποιο τμιμα είναι κλειςτό. 

Ο προγραμματιςμόσ των ανωτζρω γίνεται με χρονοπρόγραμμα από το Η/Τ για ςυγκεκριμζνα χρονικά 
διαςτιματα (εβδομάδεσ-μινεσ), κάκε θμζρα τθσ εβδομάδασ και για 6 διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ 
θμερθςίωσ. Πζραν των ανωτζρω μποροφν να τεκοφν μζχρι τρείσ εναλλακτικοί ςτακμοί οι οποίοι κα 
λαμβάνουν τουσ μεταφορείσ ςε περίπτωςθ που ο αρχικόσ για κάποιο λόγο τεκεί εκτόσ λειτουργίασ. 

 • Εξοπλιςμόσ αςφαλοφσ μεταφοράσ. Οι τερματικοί ςτακμοί κα μποροφν να προγραμματιςκοφν κατά 
τζτοιο τρόπο ϊςτε ο αφιχκείσ μεταφορζασ να παραμείνει κλειδωμζνοσ εντόσ του ςτακμοφ μζχρι να 
πλθκτρολογθκεί ο μυςτικόσ αρικμόσ του εξουςιοδοτθμζνου χριςτθ οπότε και ο μεταφορζασ κα πζςει 
ςτο καλάκι υποδοχισ. Σαυτόχρονα κα καταγράφεται ο κωδικόσ του χριςτθ και θ θμερομθνία και ϊρα 
ςτον Η/Τ. Δυνατότθτα αυτόματθσ προϊκθςθσ.  

• Δυνατότθτα επαναδιανομισ κενϊν μεταφορζων. Ο εξοπλιςμόσ κα μπορεί να διανείμει κενοφσ 
μεταφορείσ ωσ εξισ. Αν υπάρχει περίςςεια μεταφορζων ςτο ςτακμό, τότε ο χριςτθσ κα μπορεί να 
καλζςει ζνα προκακοριςμζνο αρικμό πχ. 999 και να βάλει τουσ περιςςευοφμενουσ μεταφορείσ ςτο 
δίκτυο. Ο εξοπλιςμόσ αυτόματα γνωρίηει ποιοι ςτακμοί ζχουν ζλλειμμα και ςτζλνει τουσ μεταφορείσ 
κατά ςειρά προτεραιότθτασ ςε ςυνάρτθςθ με το μζγεκοσ του ελλείμματοσ (πρϊτα κα πάρει αυτόσ ο 
ςτακμόσ που δεν ζχει κακόλου απόκεμα κλπ. αναπλθρϊνοντασ ζτςι το απόκεμα κάκε ςτακμοφ.  

• Δυνατότθτα επιλογισ ςυντομότερων διαδρομϊν για ταχφτερθ διεκπεραίωςθ.  

• Ζνδειξθ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. Σο ςφςτθμα κα παρακολουκεί και καταγράφει τον αρικμό των 
κινιςεων που εκτελοφν οι μονάδεσ του ςυςτιματοσ και εφ’ όςον ξεπεραςκεί το όριο που ζχει τεκεί, 
ειδοποιεί (με αλλαγι του χρϊματοσ του ςτακμοφ θ του διακλαδωτιρα ςτο διάγραμμα του 
προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ του Η/Τ ότι πρζπει να γίνει ςυντιρθςθ.  

• φςτθμα αυτόματθσ προϊκθςθσ ςε εναλλακτικοφσ ςτακμοφσ με χρονοπρόγραμμα.  

• Δυνατότθτα οριςμοφ εναλλακτικϊν ςτακμϊν για τθν αυτόματθ προϊκθςθ των μεταφορζων ςε 
περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ αποςτολι ςτον αρχικό παραλιπτθ.  
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 • Θζςθ ςτακμοφ εκτόσ λειτουργίασ. Ο εξοπλιςμόσ επιτρζπει τθν κζςθ οποιουδιποτε ςτακμοφ εκτόσ 
λειτουργίασ λόγω ςυντιρθςθσ και για οποιοδιποτε άλλο λόγο δίχωσ να επθρεάηεται θ λειτουργία του 
υπολοίπου εξοπλιςμοφ.  

Οι μυςτικοί κωδικοί και τα υποπρογράμματα κα εφαρμοςτοφν μόνο εφόςον ηθτθκεί από το νοςοκομείο. 

 • Σο πρόγραμμα ελζγχου και παρακολοφκθςθσ WIN 3000 τθσ Aerocom τελευταίασ εκδόςεωσ που κα 
διακζςει ο ςυντθρθτισ, κα τρζχει κάτω από Windows προςφζροντασ φιλικό περιβάλλον για το χριςτθ 
και πζραν των ανωτζρω που υποςτθρίηει κα ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

1) Κεντρικό μενοφ που δείχνει τθν πραγματικι κατάςταςθ όλων των ηωνϊν του εξοπλιςμοφ ηϊνθ ζτοιμθ, 
κατειλθμμζνθ, ςταματθμζνθ, θ εκτόσ λειτουργίασ. 

2) Καταγραφι και παρακολοφκθςθ των κινιςεων του εξοπλιςμοφ που ςυμβαίνουν ςε πραγματικό χρόνο. 
Η καταγραφι περιλαμβάνει ςτακμό αποςτολισ- λιψθσ, χρόνοσ ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ αποςτολισ, 

χρόνοσ αναμονισ, χρόνοσ διεκπεραίωςθσ. 

3) Γραφικι απεικόνιςθ με τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

α) Σοπογραφία του εξοπλιςμοφ με ςχζδια όλων των ςτακμϊν και των διακλαδωτιρων. 

β) Καταγραφισ όλων των ςτακμϊν και διακλαδωτιρων με αρικμοφσ αλλά και με το όνομα του τμιματοσ. 
γ) Παρακολοφκθςθσ του μεταφορζα ο οποίοσ κινείται ςτθν ηϊνθ. Η κίνθςθ του μεταφορζα κα φαίνεται 
ςτο διάγραμμα τθσ εγκατάςταςθσ με αλλαγι του χρϊματοσ του ςτακμοφ που διιλκε, του ςωλινα και 
του διακλαδωτιρα. 

δ) Εκτφπωςθσ του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ.  

4) Εμφάνιςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων με τισ εξισ δυνατότθτεσ: 

α) Αρικμόσ αποςτολϊν ανά ςτακμό.  

β) Αρικμόσ παραλαβϊν ανά ςτακμό.  

γ) Αρικμόσ αποςτολϊν θ παραλαβϊν για ςυγκεκριμζνθ θμζρα μόνο.  

δ) Αρικμόσ αποςτολϊν θ παραλαβϊν κατά τθν διάρκεια μίασ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου.  

ε) Εκτφπωςθσ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.  

ςτ) Εξαγωγισ των ςτοιχείων ςε .csv Excel.  

5) Δυνατότθτα ελζγχου όλου του εξοπλιςμοφ από τον Η/Τ με τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: 

α) Κάκε ςτακμόσ και διακλαδωτιρασ μπορεί να εμφανίηεται γραφικά. 

β) Οποιαδιποτε μονάδα να μπορεί να ελεγχκεί μζςω του Η/Τ. τθν κζςθ τθσ γραφικισ παρουςίαςθσ 
μπορεί κανείσ να δει και να ελζγξει τουσ ςωλινεσ των διακλαδωτιρων που γυρίηουν, των διαφραγμάτων 
που ανοιγοκλείνουν κλπ. δίχωσ να είναι απαραίτθτο να μεταβεί ςτο ςτακμό θ τον διακλαδωτιρα.  

γ) Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ κάκε διακόπτθ γραμμισ που ςχετίηεται με οποιαδιποτε μονάδα του 
εξοπλιςμοφ.  

δ) Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ των φυςθτιρων οι οποίοι μποροφν να δοκιμαςτοφν και να τεκοφν ςε 
λειτουργία για αναρρόφθςθ, κατάκλιψθ, χαμθλι ταχφτθτα θ και να τεκοφν εκτόσ λειτουργίασ.  

ε) Με το πάτθμα ενόσ κουμπιοφ μόνο ο ςτακμόσ μπορεί να επανζλκει ςε κζςθ κανονικισ λειτουργίασ. 

6) Η πρόςβαςθ ςτισ παραμζτρουσ προγραμματιςμοφ να είναι δυνατι μόνο κατόπιν πλθκτρολόγθςθσ 
μυςτικϊν κωδικϊν (να υπάρχει δυνατότθτα για 20 ξεχωριςτοφσ κωδικοφσ & ονόματα). Οποιαδιποτε 
πρόςβαςθ ςτα προγράμματα κα αποκθκεφεται ςτθν ςκλθρό δίςκο του υπολογιςτι με τον μυςτικό 
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κωδικό και όνομα του χριςτθ ϊςτε ανά πάςα ςτιγμι μπορεί να ξζρει κανείσ ποιοσ επενζβθ ςτον 
εξοπλιςμό. 

• Ενδειξθ βλάβθσ: ε περίπτωςθ που ζνασ τερματικόσ ςτακμόσ τεκεί εκτόσ λειτουργίασ λόγω βλάβθσ, 
αυτό κα φαίνεται ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ τθσ ηϊνθσ και θ ηϊνθ του εξοπλιςμοφ εξακολουκεί να 
λειτουργεί κανονικά.  

Β. Ο ςυντθρθτισ κα πραγματοποιεί μθνιαίο ζλεγχο του εξοπλιςμοφ μζςω διαδικτφου κακϊσ και 
εξαμθνιαία προλθπτικι ςυντιρθςθ με επίςκεψθ τεχνικοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ, τισ προδιαγραφζσ και 
απαιτιςεισ του καταςκευαςτι με πλιρθ ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ των μθχανθμάτων. 

 Η ςυντιρθςθ κα περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ, ευκυγραμμίςεισ, τον κακαριςμό, τθν αναγκαία 
λίπανςθ όλων των κινουμζνων μερϊν διακλαδωτιρων και ςτακμϊν, τον ζλεγχο όλων των 
θλεκτρολογικϊν και θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων, των ζλεγχο όλων των ςωλθνϊςεων και των μεταφορζων 
του εξοπλιςμοφ, κακϊσ και δοκιμζσ του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Γ. Ο ςυντθρθτισ κα πρζπει να ζχει εμπειρία ςε Νοςθλευτικά Ιδρφματα με τουλάχιςτον 3 ςυμβάςεισ 
ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ του ίδιου τφπου-καταςκευαςτι και να προςκομίςει τισ αντίςτοιχεσ επιςτολζσ 
Καλισ Εκτζλεςθσ. Πζραν αυτοφ κα πρζπει να αποδείξει ότι διακζτει εκπαιδευμζνο προςωπικό ςτο 
ςυγκεκριμζνο τφπο καταςκευαςτι με ςχετικι βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου, κακϊσ και να 
κατακζςει αποδεικτικά ότι ζχει δυνατότθτα προμικειασ όλων των ανταλλακτικϊν του ςυςτιματοσ (όλεσ 
τισ πλακζτεσ και τα εξαρτιματα των ςτακμϊν, των ςυςτθμάτων αναγνϊριςθσ των βολίδων, των 
διακλαδωτιρων, τθσ κεντρικισ μονάδασ, των διακοπτϊν, των αιςκθτθρίων, μοτζρ και αιςκθτθρίων 
διακλαδωτιρων, τον προγραμματιςτι ταυτότθτασ βολίδων κλπ) ϊςτε να είναι δυνατι θ άμεςθ 
αποκατάςταςθ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. 

 Όλα τα ανταλλακτικά και υλικά που τοποκετοφνται κα είναι καινοφργια, γνιςια του καταςκευαςτι με 
εγγφθςθ δφο ετϊν.  

Δ. τθν προςφορά να περιλαμβάνονται οι ανωτζρω εργαςίεσ υποςτιριξθσ. Δυο εξαμθνιαίεσ 
προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ, μζχρι πζντε επιςκζψεισ για ζκτακτεσ βλάβεσ και όλα τα ανωτζρω 
αναφερόμενα ανταλλακτικά, θ διάκεςθ του Η/Τ με το λογιςμικό WIN 3000 τελευταίασ εκδόςεωσ, τα 
αναλϊςιμα κακαριςτικά και λιπαντικά τθσ ςυντιρθςθσ. Αν απαιτθκοφν άλλα ανταλλακτικά, κα υπάρχει 
ξεχωριςτι χρζωςθ, κατόπιν υποβολισ προςφοράσ και εγκρίςεωσ από το Νοςοκομείο. Καμία 
τροποποίθςθ θ αντικαταςτάςεισ υλικϊν ςτον εξοπλιςμό δεν κα γίνεται δίχωσ τον ζλεγχο και τθν ζγκριςθ 
τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ. Να  κατατεκεί πίνακασ τιμϊν των κυριότερων ανταλλακτικϊν.  

 

-  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  Ζντεκα χιλιάδεσ επτακόςια πενιντα πζντε ευρω και είκοςι λεπτά. (11.755,20€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 

 

 

 

 

 


