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    Αθήνα, 03  Αυγούστου 2018 
 
 

ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 

ΥΠΟΨΙΝ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ              

              
       
Αξιότιμοι κύριοι,  
 
            Σε συνέχεια της συνεργασίας της πιστοποιημένης επιχείρησης μας με το νοσοκομείο 
σας και της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών για συντήρηση μηχανημάτων 
αναισθησίας και αναπνευστήρα, σας παραθέτουμε τις εξής παρατηρήσεις οι οποίες έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο 4412 κατά τον οποίο πρέπει να ζητούνται ισοδύναμες 
ζητήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας και για λόγους ευρείας συμμετοχής προς 
οικονομικό όφελος του νοσοκομείου, χωρίς να υποβαθμίζεται η αξιοπιστία και η ασφάλεια 
των υποψήφιων προμηθευτών: 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ: Οι ζητούμενες προδιαγραφές έχουν αναρτηθεί για τα κάτωθι μηχανήματα: 
 
 
  ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  ΜΟΝΤΕΛΟ  ΤΕΜΑΧΙΑ  
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

GE Healthcare Datex-
Ohmeda  

AESPIRE S/5  3  

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

GE Healthcare Datex-
Ohmeda  

ADU S/5 
CARESTATION  

2  

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ  GE Healthcare Datex-
Ohmeda  

ENGSTROM  1  

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ  

SLE  5000  1  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καθώς, ο εξοπλισμός προς συντήρηση είναι από δύο διαφορετικούς 
κατασκευαστικούς οίκους – GE HealthCare και SLE, θα πρέπει να υπάρχει όρος στην 
διακήρυξη ή στην ζήτηση που να επιτρέπει στους υποψήφιους αναδόχους να προσφέρουν 
για το σύνολο του εξοπλισμού ή ανά κατασκευαστικό οίκο. Η ζήτηση συντήρησης για το 
σύνολο του εξοπλισμού εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας μόνο εταιρείας, γεγονός που 
αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία Ν.4412/2016, και ουσιαστικά μετατρέπει ένα 
μειοδοτικό διαγωνισμό σε απευθείας ανάθεση. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2. Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την 
πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων θα είναι πιστοποιημένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η προδιαγραφή είναι ελλιπής, καθώς δεν διευκρινίζεται ο τρόπος 
πιστοποίησης των ανταλλακτικών. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ:  Όλα τα αναλώσιμα-ανταλλακτικά που απαιτούνται για την 
πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων θα είναι τα γνήσια του κατασκευαστικό 
οίκο. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση γνησιότητας ή πιστοποίηση από τον κατασκευαστή. 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνει από εξειδικευμένους 
τεχνικούς οι οποίοι θα είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο 
(να κατατεθούν τα πιστοποιητικά). 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η ζήτηση πιστοποιητικών από τον κατασκευαστικό οίκο αντιβαίνει στην 
ισχύουσα νομοθεσία Ν.4412/2016, καθώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας μόνο εταιρείας, 
ενώ ξεκάθαρα ο νόμος 4412 ζητάει ισοδύναμες ζητήσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας 
για λόγους ευρείας συμμετοχής. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ:  Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνει από 
εξειδικευμένους τεχνικούς με εμπειρία σε αντίστοιχα μηχανήματα. Να κατατεθούν 
τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ιδίου ή παρόμοιου έργου των τελευταίων 
τριών (3) ετών, ή πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο.  
  
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ Προδιαγραφές για την εξασφάλιση της ποιότητας:  
 
 Ο υποψήφιος προμηθευτής να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για τον πλήρη έλεγχο και 
τεχνική υποστήριξη αναπνευστήρων / αναισθησιολογικών (επί ποινή αποκλεισμού). Να 
κατατεθεί λίστα με τα όργανα ελέγχου, καθώς και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης τους σε 
ισχύ. 
 
 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προσφέρουν για το σύνολο του εξοπλισμού ή 
ανά κατασκευαστικό οίκο. 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
SIAMOS MEDICAL  
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