
Σελ. 1 από 2 

 

ΘΕΜΑ:ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝOY CISA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Η ετήσια συντήρηση να περιλαμβάνει: 

 Τέσσερις (4) υποχρεωτικές προληπτικές συντηρήσεις ανά τρεις (3) μήνες κατά τις οποίες να εκτελούνται 

οι εργασίες συντήρησης που προδιαγράφει ο κατασκευαστικός οίκος του κλιβάνου, μεταξύ των οποίων 

είναι κατ' ελάχιστον οι ακόλουθες εργασίες:  

1. Καθαρισμός φίλτρων εισόδου ατμού 

2. Έλεγχος λειτουργίας βαλβίδας εισόδου 

3. Έλεγχος τσιμουχών  

4. Έλεγχος ηλεκτρικών και υδραυλικών κυκλωμάτων  

5. Έλεγχος διαρροών 

6. Εκτέλεση προγραμμάτων 

7. Επισκευή βλαβών  

 Σε μία εκ των τεσσάρων επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, την οποία θα καθορίσει το Τεχνικό 

Τμήμα, να πραγματοποιηθεί έλεγχος ετησίως των αισθητηρίων και των φυσικών μεγεθών που μετρούν, 

καθώς και διόρθωση των αποκλίσεων. 

 Απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση βλαβών εντός 24ώρου.  

 Αποκατάσταση βλαβών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση. 

 Πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά, που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία, 

συντήρηση και επισκευή του κλιβάνου. Δεν περιλαμβάνονται οι δείκτες απόδοσης αποστείρωσης. 

 Εργασία και μεταφορά τεχνικού. 

 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η δαπάνη αφορά όλες τις εργασίες, αναλώσιμα και ανταλλακτικά που αφορούν την προληπτική και 

επανορθωτική (αποκατάσταση βλαβών) συντήρηση του κλιβάνου, καθώς και την μετακίνηση των τεχνικών. Η 

ετήσια συντήρηση δεν περιλαμβάνει βλάβες που προκύπτουν από μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση του 

εξοπλισμού, βλάβες από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, κλπ.), ανεπαρκείς παροχές, βλάβες από 

επεμβάσεις στον κλίβανο από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (εξαιρείται το προσωπικό του Τεχνικού Τμήματος) 

και εργασίες μετεγκατάστασης του εξοπλισμού. 

 Η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται ετήσια. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μονομερώς με 

απόφαση του Γ. Ν. Πατρών για χρονικό διάστημα ενός τριμήνου. Κάθε επιπλέον παράταση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά ένα (1) 

έτος. Κατά την παράταση της σύμβασης ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης του αντίστοιχου χρονικού 

διαστήματος παράτασης. 



Σελ. 2 από 2 

 Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση στο σύνολό της μετά την 

πάροδο ενός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της με απομείωση στο σχετικό κόστος. 

 Η εταιρεία να διαθέτει υποστήριξη με άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Να τηρούνται πιστά οι 

οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου τόσο ως προς τις εργασίες συντήρησης, όσο και ως προς τα υλικά 

(αναλώσιμα, ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιούνται. 

  Οι εργασίες συντήρησης να πραγματοποιούνται παρουσία προσωπικού του Τεχνικού Τμήματος και της 

Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής της σύμβασης σε προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα με το Τεχνικό 

Τμήμα του Νοσοκομείου, είτε αφορά τακτική είτε έκτακτη επίσκεψη.  

 Τα χρονικά σημεία πραγματοποίησης των συντηρήσεων να είναι εντός των χρονικών πλαισίων της 

Τεχνικής Περιγραφής με κριτήριο την κατά το δυνατόν μικρότερη διακοπή λειτουργίας του κλιβάνου και την 

συνεχή λειτουργία των Χειρουργείων. 

 Μετά το πέρας των εργασιών, να πραγματοποιούνται όλοι οι απαιτούμενοι από τον κατασκευαστικό οίκο 

έλεγχοι καλής λειτουργίας και να παραδίδεται ο κλίβανος σε πλήρη και καλή λειτουργία. Επίσης, να παρέχεται 

στο Τεχνικό Τμήμα πρωτότυπο Δελτίο Εργασιών με αναλυτική περιγραφή των εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν και λίστα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν (αναλώσιμα και ανταλλακτικά). 

 Τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά που θα διατίθενται να είναι αμεταχείριστα και να παρέχεται εγγύηση 

καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα ανταλλακτικά. Η ύπαρξη αναλώσιμων και ανταλλακτικών 

υλικών στην αποθήκη της εταιρείας, ώστε η ανταπόκρισή της να είναι εντός των απαιτούμενων ωρών, είναι 

αποκλειστικά ευθύνη της εταιρείας. 

 Να υποβληθεί αποδεικτικό εξουσιοδότησης ή πιστοποιητικό αντιπροσώπου της εταιρείας από τον 

κατασκευαστικό οίκο του κλιβάνου (επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα, εφόσον είναι συνταγμένο 

σε άλλη γλώσσα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό εξουσιοδότησης ή πιστοποιητικό αντιπροσώπου 

από τον κατασκευαστικό οίκο, να προσκομισθεί επικυρωμένο πιστοποιητικό πρόσφατης καλής εκτέλεσης 

εργασιών στο αντικείμενο της συντήρησης κλιβάνων σε νοσηλευτικό ίδρυμα.  

 Η εταιρεία να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών για την 

ασφάλεια των εργαζόμενων της εταιρείας, των παρευρισκόμενων στον χώρο και των εγκαταστάσεων του 

νοσοκομείου. 

 Εκτιμώμενο κόστος: Επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00€) πλέον ΦΠΑ. 

 

 

   


