
1 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ( ΣΧΕΤ.12-09-17/28054) 

Ο εξοπλισμός του ενδοσκοπικού τμήματος του Νοσοκομείου μας για τον οποίο 

προτείνεται το συμβόλαιο συντήρησης είναι ο κάτωθι: 

 

Μοντέλο Serial Number Περιγραφή 

LMD-1951 3001319 Οθόνη 

LMD-1951 3001322 Οθόνη 

CV-180 7103832 Επεξεργαστής 

CLV-180 7213906 Πηγή Ψυχρού Φωτισμού 

UP-25 712889 Εκτυπωτής SONY 

CF-H180AL 2208441 Βίντεο-Κολονοσκόπιο 

CF-H180AL 2208416 Βίντεο-Κολονοσκόπιο 

GIF-H180 2207188 Βίντεο-Γαστροσκόπιο 

GIF-1TQ160 2202694 Βίντεο-Γαστροσκόπιο 

MINI-ETD2PAA 12842604 

Θερμικός απολυμαντής 

(Πλυντηριο ) 

DVO 34515 Καταγραφικό DVD SONY 

 

 

 

 

1. Η εταιρεία  θα μας προσφέρει προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση 

βλαβών των καλυπτομένων συσκευών με ανταλλακτικά .Θα εξαιρούνται 

αναλώσιμα είδη όπως λυχνίες. Για τα είδη και τις υπηρεσίες  που 

εξαιρούνται να δοθεί τιμοκατάλογος. 

2. Τέσσερις (4) πρoγραμματισμέvoυς ελέγχoυς πρoληπτικής συvτήρησης 

όλου του καλυπτόμενου εξοπλισμού  καθόλη την διάρκεια του 

συμβολαίου. Να κατατεθούν μετά την υπογραφή της σύμβασης. Θα 

πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας, 

Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 – 16:00, κατόπιν και συνεννόησης με την 

Βιοϊατρική Τεχνολογία του νοσοκομείου μας. 

3. Χρόνος  ανταπόκρισης  των τεχνικών του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την 

αποκατάσταση  των βλαβών ορίζονται  οι είκοσι τέσσερις (24)  ώρες από 

την αναγγελία της βλάβης, είτε  τηλεφωνικά   είτε με αποστολή φαχ. 

Εξαιρούνται αργίες . 

4. Σε περίπτωση που ο χρόνος επισκευής του καλυπτόμενου εξοπλισμού  

υπερβεί τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα παρέχει 

δανεικό εξοπλισμό, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη.  

5. Όλα τα αναλώσιμα / ανταλλακτικά που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών θα είναι 

πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. 

6. Η γενική συντήρηση-επισκευή των μηχανημάτων θα γίνει από 

εξειδικευμένους  τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον 

κατασκευαστικό οίκο.  

7. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται λεπτομερώς στο 

ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά από τον Τεχνικό, Δελτίο Εργασίας. 

8. Ο ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση ΕΝ ΙSO 9001, EN ISO 

13485 και συμφωνία με την ΥΑ 1348. 
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9.  Με την έναρξη του συμβολαίου, ο συντηρητής οφείλει να υποδείξει στο 

προσωπικό του Νοσοκομείου ,τον ενδεδειγμένο από την κατασκευάστρια 

εταιρεία τρόπο χρήσης και λειτουργιάς του εξοπλισμού.  

      Έτσι θα  αποφευχθούν προστριβές όσον αφορά την πρόκληση βλαβών που 

τυχόν δεν θα αναγνωρίζονται. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25000 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. 
Τα μέλη της επιτροπή                   1.  Μαργαρίτης Βασίλειος 
                                                           2. Σταματόπουλος Ανδρέας 
                                                           3. Κολοτουρου Άννα 
 
 

 
                                                         
 


