
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ
(ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

1. Το  έργο  αναφέρεται  στα  αναισθησιολογικά  μηχανήματα  και  τους  αναπνευστήρες  του 
προσαρτημένου πίνακα.

2. Η εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά  ISO, για συντηρήσεις και επισκευές ιατρικών 
μηχανημάτων, να κατατεθεί το ανάλογο παραστατικό.

3. Να διαθέτει αποδεδειγμένα τεχνογνωσία για τα συγκεκριμένα αναισθησιολογικά μηχανήματα, 
να διαθέτει μηχανικούς με πτυχία του κατασκευαστικού οίκου σχετικά με όλα τα μηχανήματα 
του νοσοκομείου μας (να κατατεθούν).

4. Να διαθέτει όλα τα μηχανήματα, που προβλέπονται από τον κατασκευαστικό οίκο, για τους 
ελέγχους ρυθμίσεις-  βαθμονομήσεις  και  επισκευές, ,  σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 
1348/04 του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας της Ελλάδας (να κατατεθεί). 

5. Να  διαθέτει,  αποδεδειγμένα  την  δυνατότητα  προμήθειας  όλων  των  απαραίτητων 
ανταλλακτικών,  καινούργιων.  Να  κατατεθεί  επικυρωμένος  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο, 
κατάλογος ανταλλακτικών που προβλέπονται στο εξαμηνιαίο και ετήσιο service. 

6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδίδει το μηχάνημα μετά από οποιαδήποτε συντήρηση 
(επιδιορθωτική ή προληπτική), στην τεχνική υπηρεσία (τμήμα βιοϊατρικής). Σε περίπτωση που 
κάποια βλάβη αναπνευστήρα  του νοσοκομείου απαιτήσει για την αποκατάσταση της πάνω 
από 24 ώρες, η  δυνατότητα αντικατάστασης του μηχανήματος με αναπνευστήρα ίδιου τύπου 
και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδος, θα ληφθεί υπ’ 
όψη κατά την αξιολόγηση και θα θεωρηθεί προσόν.

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί όλες τις υποχρεωτικές βελτιώσεις, τεχνικές μετατροπές 
καθώς και να τοποθετεί  ανταλλακτικά για τη βελτίωση υπαρχουσών λειτουργιών και ελέγχων 
των μηχανημάτων που θα υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια εταιρία χωρίς επί πλέον 
χρέωση.

8. Η συντήρηση και οι επισκευές θα γίνονται στον χώρο του νοσοκομείου.
9. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τη νομική ευθύνη για πρόκληση 

βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά που θα κάνει να συμπεριλάβει φύλλο συμμόρφωσης 

για τους ανωτέρω όρους.
11. Η συντήρηση να περιλαμβάνει:

• Περιοδικό έλεγχο καλής λειτουργίας και απόδοσης, τουλάχιστον ανά τρίμηνο.
• Έλεγχο ασφάλειας μετρήσεων.
• Αναγκαίες ρυθμίσεις και τοποθετήσεις των service kit.

2. Όσον αφορά στις επισκευές, να προβλέπεται:
•  Απεριόριστες επισκέψεις για άρση βλαβών που οφείλονται  σε φυσιολογική φθορά, 

συνήθη χρήση , λάθος χειρισμό ή από εξωτερικό παράγοντα.
• Την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για αποφυγή τυχόν ζημιών ή ανωμαλιών.
• Την  αντικατάσταση  φθαρμένων  ανταλλακτικών  (  συμπεριλαμβανομένων  των 

συσσωρευτών), όποτε και για οποιονδήποτε λόγο χρειάζεται,  συμπεριλαμβανομένων 
των service kit, εξαιρουμένων των αναλωσίμων.

• Η εταιρεία, υποχρεούται να καταθέσει πίνακα προγραμματισμένων συντηρήσεων και να 
ειδοποιεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα, για τις 
επικείμενες προγραμματισμένες συντηρήσεις.

• Η συντήρηση και οι επισκευές, θα γίνεται από ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο 
προσωπικό, εντός του πρωινού ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστικού οίκου. 
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• Η εταιρεία, οφείλει να ανταποκρίνεται το αργότερο σε 12 ώρες από την τηλεφωνική ή 
έγγραφη ειδοποίηση του Τ.Β.Τ. ή του γραφείου διαχείρισης υλικού του νοσοκομείου.

• Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται δελτίο εργασίας,      υπογεγραμμένο από 
τον τεχνικό της εταιρείας και τεχνικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, παρουσία 
του  οποίου  θα εκτελούνται  όλες  οι  εργασίες,  ενώ μετά  το  πέρας  της  προληπτικής 
συντήρησης  οφείλει  να  παραδίδει  το  συμπληρωμένο  πρωτόκολλο  προβλεπόμενων 
ελέγχων.

• Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά τη διάρκεια των επισκευών να εκπαιδεύει τους 
τεχνικούς του νοσοκομείου και τους χειριστές των μηχανημάτων.

3. Ο χρόνος εκτός λειτουργίας ανά μηχάνημα, δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημερολογιακές 
ημέρες ανά έτος. Πέραν αυτών, η εταιρεία θα επιβαρύνεται με το ποσόν των 800 € ημερησίως ανά 
μηχάνημα και αντιστοίχων ημερών παράτασης της σύμβασης.

4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, οφείλουν να προσφέρουν τιμή ανά μηχάνημα. 
5. Να καταθέσουν τιμοκατάλογο, ανταλλακτικών και αναλωσίμων.
6. Το Νοσοκομείο να έχει την δυνατότητα να αφαιρει  μηχάνημα που υπάρχει στη σύμβαση με 

την αντίστοιχη μείωση του κόστους του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δίνεται η δυνατότητα προσφοράς για μέρος των μηχανημάτων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  περίπου 110.676,00€ με   Φ.Π.Α.

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΜΑ S/N Α/Φ

1 ΝΑΡΚΩΣΗ DRAGER-SAVINA ARTB-115 214

2 ΝΑΡΚΩΣΗ DRAGER-SAVINA ARTB-116 215

3 ΑΝΑΙΣ/ΚΟ DRAGER FABIUS GS ΑΡΤΜ-0097 187

4 ΜΕ DATEX-ENGSTROM CBCG00193 487

5 ΝΕΟΓΝΙΚΟ SLE 51892 437

6
ANAIΣ/KO 
ΩΡΛ 409 DATEX -S/5 ASPIRE (409) AMXT00630 439

7

ANAIΣ/KO 
409 

ΣΗΠΤΙΚΟ DATEX-S/5 ASPIRE 7100 (409) AMX500237 253

Σελίδα 2 από 4



8 ANAIΣ/KO

DATEX- ADU S/5 carestation 
monitor (D-LCC15…03) 

ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ F-CUB-11-UGI 6262560/63914444 551

9 ANAIΣ/KO

DATEX- ADU S/5 carestation 
monitor (D-LCC15…03) 

ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ F-CUB-11-UGI 6262706/6380111 553

10 ANAIΣ/KO 

DATEX- ADU S/5 carestation 
monitor (D-LCC15…03) 

ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ F-CUB-11-UGI 6262565 555

11 ANAIΣ/KO DATEX-S/5 ASPIRE 7100 (409) AMXJ 01148 370

12 ΜΕΘ/ΝΠ HAMILTON MEDICAL G5 1066 574

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ SERIAL
13

Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ EVITA 4 ASDJ0300
14

Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ EVITA 4 ASDJ0302
15

Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ EVITA 4 ASDJ0303
16

Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ EVITA 4 ASDJ0301
17

Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ EVITA 4 ASDJ0299
18

Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ EVITA 4 ASDJ0298
19

Τ.Ε.Π. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ SAVINA 300 ASDK0040
20

Τ.Ε.Π. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ SAVINA 300 ASDK0039
21

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ PRIMUS+ ASDJ0169
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22

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ PRIMUS+ ASDJ0165
23

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ PRIMUS+ ASDJ0164
24

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ FABIUS PLUS+ ASDJ0212
25

ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ DRAGER- EVITA II ARNK-0063
26

ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ DRAGER- EVITA II ARNK-0064
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