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ΠΑΤΡΑ 
 
Υπόψη Γραφείου Προμηθειών  
 
 
                          16 Δεκεμβρίου 2020 

Αρ. πρωτ.: SΕ-1501/20 

 
ΑΦΟΡΑ: Παρατηρήσεις-προτάσεις-σχόλια επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ετήσια 
Συντήρηση – Επισκευή των Αναπνευστήρων με Ανταλλακτικά 
Σχετ.: Προδιαγραφές με αρ. πρωτ. 48519/9-12-2020 
 
  
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας για δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αρ. 
πρωτ. 48519/9-12-2020, σας αποστέλλουμε ως κάτωθι τις παρατηρήσεις μας: 
 
 
Παρ. 8 
Ζητείται από τη διακήρυξη: 
«Ο Τεχνικός του Αναδόχου μετά από τηλεφωνική η έγγραφη κλήση ή email, υποχρεούται να 
παραβρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός (24) εικοσιτεσσάρων ωρών.» 
 
Καθώς το Νοσοκομείο σας βρίσκεται στην Πάτρα, απαιτείται χρόνος προγραμματισμού της 
επίσκεψης και χρόνος για την υλοποίησή της λόγω απόστασης. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι 
ανάλογα με την ώρα που λαμβάνει η εταιρεία μας την κλήση από το Νοσοκομείο σας θα είναι σε 
θέση να βρίσκεται στο Νοσοκομείο εντός 24 ωρών. Συγκεκριμένα προτείνουμε την ακόλουθη 
αλλαγή. 
 
«Ο Τεχνικός του Αναδόχου μετά από τηλεφωνική η έγγραφη κλήση ή email, υποχρεούται να 
παραβρίσκεται στο Νοσοκομείο: 

- εντός (24) είκοσι τεσσάρων ωρών για κλήσεις που λαμβάνονται τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. 

- εντός (48) σαράντα οκτώ ωρών για κλήσεις που λαμβάνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ.» 

 
 
Παρ. 9 
Σχετικά με το χρόνο εκτός λειτουργίας ενός μηχανήματος ζητείται από τη διακήρυξη: 
«Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες.» 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης του χαλασμένου 
μηχανήματος με άλλο ανάλογου τύπου, δεν τίθεται θέμα χρόνου εκτός λειτουργίας. Προτείνουμε 
λοιπόν την παρακάτω προσθήκη στην εν λόγω παράγραφο.: 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                    

 

«Αθροιστικά ο χρόνος εκτός λειτουργίας για κάθε ένα μηχάνημα ορίζεται σε οκτώ (8) ημέρες. Ο 
ανάδοχος δύναται να παρέχει ανάλογο εξοπλισμό προς αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση της 
επισκευής. Στην περίπτωση παροχής εξοπλισμού αντικατάστασης, παύει να μετρά ο χρόνος εκτός 
λειτουργίας.» 
 
Παρ. 12 
Ζητείται από τη διακήρυξη: 
«Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο κατασκευαστικός οίκος.» 
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι βελτιώσεις-αναβαθμίσεις αφορούν σε 
υποχρεωτικές ενέργειες βάσει οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου για την ομαλή λειτουργία του 
μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του και οι οποίες είναι δωρεάν για το Νοσοκομείο 
σας. Έτσι, λοιπόν, προτείνουμε την παρακάτω διευκρίνιση: 
 
«Η σύμβαση θα καλύπτει και κάθε υποχρεωτική βελτίωση-αναβάθμιση που εκδίδει ο 
κατασκευαστικός οίκος.» 
 
 
Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι στις Τεχνικές Προδιαγραφές δεν υπάρχει αναφορά για τα 
ακόλουθα: 
 
Κακή χρήση: 
Στη σύμβαση ετήσιας συντήρησης καλύπτονται όλες οι βλάβες των μηχανημάτων που οφείλονται 
σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση. Προτείνουμε την προσθήκη του παρακάτω όρου: 
 
«Στη σύμβαση δεν περιλαμβάνεται η αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε 
λειτουργία των μηχανημάτων αντίθετη προς τις οδηγίες του Κατασκευαστή, σε ενέργεια τρίτων ή 
σε ανωτέρα βία.» 
 
 
Προϋπάρχουσες βλάβες: 
Κατά τη σύναψη της σύμβασης ετήσιας συντήρησης, τα εν λόγω μηχανήματα θα πρέπει να 
βρίσκονται σε λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους. Σε περίπτωση που παρουσιάζουν 
βλάβη, δηλαδή προϋπάρχουσα της σύναψης της σύμβασης, δεν μπορεί να περιλαμβάνεται σε 
αυτή. Έτσι, προτείνουμε την προσθήκη του παρακάτω όρου: 
 
«Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποκατάσταση όλων των βλαβών που θα συμβούν κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Προϋπάρχουσες βλάβες δεν περιλαμβάνονται.» 
 
Παλαιότητα: 
Όπως είναι γνωστό, μετά την πάροδο ορισμένων ετών, οι κατασκευαστικοί οίκοι παύουν να 
παρέχουν ανταλλακτικά. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στις τεχνικές 
προδιαγραφές για περιπτώσεις που τα μηχανήματα δεν είναι δυνατό να επισκευαστούν λόγω 
έλλειψης ανταλλακτικών, λόγω παλαιότητας. Προτείνουμε λοιπόν τον παρακάτω όρο: 
 
«Σε περίπτωση που λόγω παλαιότητας ο οίκος κατασκευής σταματήσει την παραγωγή και 
πώληση ανταλλακτικών, μετά από αντίστοιχη έγγραφη βεβαίωση που θα κατατίθεται στο 
Νοσοκομείο, το συγκεκριμένο μηχάνημα θα αφαιρείται από τη σύμβαση αυτοδίκαια χωρίς καμία 
επιβάρυνση για τον ανάδοχο αλλά και το Νοσοκομείο με αντίστοιχη αναλογική μείωση του 
συμβατικού τιμήματος.» 



 

                                                                                                                                                                                                    

 

 
 
Παρακαλούμε για την αποδοχή των προτεινόμενων τροποποιήσεων/προσθηκών. Είμαστε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
Μετά τιμής 

 
Χρήστος Αντωνόπουλος 
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 


