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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ                              
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                  ΑΠΟΦ.ΔΚ/ΤΗ:20η/14/4/2021  ΑΠ 16234/23.4.2021 
 

 Η  Εταιρεία πρέπει  να είναι πιστοποιημένη κατά ISO , για  συ-
τηρήσεις   και επισκευές  ιατρικών μηχανημάτων. 

 

 Να διαθέτει  όλα τα μηχανήματα που προβλέπονται  από  τον  
κατασκευαστικό  οίκο , για  τους  ελέγχους , ρυθμίσεις  , 
βαθμονομήσεις  και  επισκευές. 
                                                          

 Θα  πραγματοποιεί  απεριόριστο  αριθμό  επανορθωτικών  
επισκευών που  θα  ήθελε  παρουσιαστούν   χωρίς  καμία  επιπλέον  
επιβάρυνση ,   και θα πιστοποιείται  με  αντίστοιχα  παραστατικά  
του  τεχνικού  της. 

 

 Η  Εταιρεία  θα  καλύπτει  όλες  τις  ώρες  και  ημέρες  του  χρόνου.   
 

 Ο  τεχνικός  της  εταιρείας  μετά  από   τηλεφωνική  ή  έγγραφη  
κλήση  θα  βρίσκεται  στο  Νοσοκομείο  σε  λιγότερο  από  
εικοσιτέσσερις (24)  ώρες. Η  συντήρηση και οι  επισκευές  θα 
γίνονται από  ειδικά  εκπαιδευμένο  και  πιστοποιημένο  
προσωπικό , και σύμφωνα  με τις  προδιαγραφές του 
κατασκευαστικού οίκου. 

 

 Στη  συντήρηση  ή  επισκευή  θα συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  
ανταλλακτικά  που  θα χρειάζονται  χωρίς   καμία  επιπλέον  
επιβάρυνση. 

 

 

 Η  Εταιρεία  Θα  πραγματοποιεί  εκτός  των  παραπάνω  και  μια  
φορά  το  χρόνο συντήρηση  κάθε   ενός  μηχανήματος  που  θα  
πιστοποιείται  με  αντίστοιχα  παραστατικά  του  τεχνικού  της . Να 
καταθέσει  πίνακα προγραμματισμένης συντήρησης και  να 
ειδοποιεί το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας   τουλάχιστον τρεις  
μέρες  νωρίτερα  σε περίπτωση διαφοροποίησης των  ανωτέρω  
ημερομηνιών. Να κατατεθούν τα  αντίστοιχα  έγραφα του  
κατασκευαστικού οίκου που θα αναφέρουν τα  ανταλλακτικά  που  
πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  στις  προβλεπόμενες  συντηρήσεις. 
 

 Αθροιστικά  ο  χρόνος  εκτός  λειτουργίας  για  κάθε  μηχάνημα  
ορίζεται  σε  επτά  (7)  ημέρες. 
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 Πέραν  των  επτά  (7)  ημερών  η  εταιρεία   καταβάλλει  στο  
Νοσοκομείο  ως  ποινική  ρήτρα             ευρώ  και          ευρώ   για  
κάθε  μηχάνημα. 
 

 Το Νοσοκομείο να έχει την δυνατότητα να μπορεί να διακόψει  
ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ  την σύμβαση σε οποιονδήποτε χρόνο κατά την 
διάρκεια της. 

 

 Οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  ,  οφείλουν να  
προσφέρουν τιμή  ανά  μηχάνημα , συμπεριλαμβανομένων  των  
ανταλλακτικών. 

 

 Παρακάτω  ακολουθεί  ο  πίνακας των  μηχανημάτων  NIKKISO 
 

1. NIKKISO  DBB-7  με S.N : J1707601 
2. NIKKISO  DBB-7  με S.N : J1707602 
3. NIKKISO  DBB-7  με S.N : J1707607 
4. NIKKISO  DBB-7  με S.N : J1707608 
5. NIKKISO  DBB-7  με S.N : J1707561 

 

 

Πιθανός προϋπολογισμός: 13200€ + ΦΠΑ 24% 

 
 


