
            

 

                                                      

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 7960 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ       Πειραιάς: 15-05-2018 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών για την Συντήρηση Ακτινολογικών Εμφανιστηρίων , Μικτών , 

Ψηφιοποιητών και Εκτυπωτών του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου για ένα  

εξάμηνο  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  21  -05-2018 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα Α - Δ 

 

 

 



 

 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του Νόμου 4412 / 2016  « Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών .)» (ΦΕΚ 

147 / 08 – 08 – 2016 ) .  

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-13 ), Παράγραφος Ζ , Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές . 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την Ανάθεση : 1 ) Συντήρηση 

Ακτινολογικών Εμφανιστηρίων , Μικτών , Ψηφιοποιητών και Εκτυπωτών του 

Ακτινολογικού Εργαστηρίου  ,   με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα 

είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  )  .  

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr. Σε περίπτωση που ο όγκος των 

δικαιολογητικών είναι μεγάλος παρακαλώ όπως κατατεθούν σε φάκελο στο πρωτόκολλο 

του νοσοκομείου .  



 

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:  

6. α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.  

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr).  

 

 

http://www.tzaneio.gr/


 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1219  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ , ΜΙΚΤΩΝ , 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ  

 

( Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 

Παράρτημα Δ΄  )  

Υπηρεσία  
ΤΜΗΜΑ : 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ     

ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131 

( κος Τσουραμάνης 
Παναγιώτης   )  

 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΄Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ  

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.  

4. Γλώσσα: Ελληνική  

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :  

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

  

        



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

ΓΕNIKO ΝΟΣΟΚΟΜΈΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ..  

"ΤΖΑΝΈΙΟ"  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕXNIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
TMΗMA ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΏΝ  ΕΜΦΑΝΙΣΊΉΡΙΩΝ -ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ -ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
1.IMP BARCO MFCD 1219  τεµ.2  
2.NX8600 HP8200 RAID 1                                            τεμ.2 
3.Ψηφιοποιητής CR35-X Digitizer  τεµ.1 
4.Ψηφιοποιητής CR85-X Digitizer  τεµ.2 
5.CR-ID Tablet                                                               τεμ.3 
6.NX DELL PLATFORM                                              τεμ.2 
7.Εκτυπωτής DRYSTAR -5302                                     τεμ..2 
8.Εκτυπωτής DRYSTAR-5503                                      τεμ.3 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΛΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ S/N ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

1.  Ψηφιοποιητής CR85-X 

DIGITIZER 

1 

 

4AD9042 

S/N 5985 

2.  Ψηφιοποιητής CR35-X 

DIGITIZER 

1 4DP8562 

S/N 7304 

3.  CR ID TABLET 1 4AD9047 

S/N 22439 

4.  CR ID TABLET 1 

 

4AD7747 

S/N 13349 

5.  NX DELL PLATFORM 

 

1 4AD7682 

S/N 10399 

6.  NX DELL PLATFORM 

 

1 4AD7719 

S/N NX103-10399 

7.  

 

Εκτυπωτής DRYSTAR 5302 1 

 

4DP8055 

S/N 9224 

8 Εκτυπωτής DRYSTAR 5302 1 4DP7708 

S/N 7743 

9. Εκτυπωτής DRYSTAR 5503 1 4DP7936 

S/N 14720 

10. Εκτυπωτής DRYSTAR 5503 

 

1 

 

4DP9045 

S/N 19017 

 

     11. IMP BARCO MFCD 1219 1 4IM9049 

S/N9383100899 

     12. 

 

 

NX8600 HP8200 

RAID 1 PC 

 

1 4NX9038 

S/N CZC201FSQX 



13 IMP BARCO MFCD 1219 1 41M9050 

S/N:9383100897 

14 CR ID TABLET 1 4AD9048 

S/N:22437 

15 NX8600 HP8200 

RAID 1 PC 

1 4NX9051 

S/N:CZC201FSPB 

16 Ψηφιοποιητής CR85-X    

DIGITIZER 
1 4AD9043 

S/N 5927 

17 Εκτυπωτής DRYSTAR 5503 

 
1 4DP9046 

S/N 19016 

    

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ –ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΜΕ 

ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

1. Ο συντηρητής θα πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα με τις προληπτικές συντηρήσεις  που θα 

εκτελεί  σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των μηχανημάτων, με τους κανόνες τις 

Τέχνης και της Επιστήμης και την προσφορά του για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία 

των.  Επί πλέον θα πρέπει και ο ίδιος να είναι πιστοποιημένος συντηρητής-επισκευαστής κατά 

ISO 9001 &ISO 13485 για τα συγκεκριμένα μηχανήματα και να διαθέτει το κατάλληλο 

εκπαιδευμένο προσωπικό που να αποδεικνύεται. 

Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος  για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό των μηχανημάτων, 

και γενικά για τις εργασίες που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές κατά την τακτική 

συντήρηση , και θα εκτελούνται οι παρακάτω  έλεγχοι και διορθώσεις  σύμφωνα με τις σχετικές 

προδιαγραφές διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ISO 9001 και ΕΛΟΤ ISO 13485:  

 

 

2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Α.           Συντήρηση λογισμικού (s/w) 

 

2.1.Α.1.  Ενημερώσεις (patches) λογισμικών εφαρμογών. 

2.1.Α.2.  Βελτιώσεις (updates)  λογισμικών εφαρμογών. 

2.1.Α.3.  Εγκατάσταση και διαχείριση των ενημερώσεων και βελτιώσεων. 

2.1.Α.4.  Διαχείριση  και βελτιώσεις  των βάσεων  δεδομένων  των λογισμικών. 

2.1.Α.5   Εγκατάσταση και διαχείριση λειτουργικών  συστημάτων.  

2.1.Α.6.  Ειδικές  εκπτώσεις  σε νέες εκδόσεις λογισμικών (s/w) και αναβαθμίσεων  του        υλικού 

των μηχανημάτων (H/W).   

 

Β.           Συντήρηση Υλικού (H/W) 

 

2.1.Β.1.  Καθαρισμός  οπών και ανεμιστήρων  εξαερισμού  Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών. 

2.1.Β.2.  Έλεγχος εξωτερικών καλωδιώσεων. 

2.1.Β.3.  Καθαρισμός επιφανείας επαφής της μονάδος αναγνώρισης κασετών. 

 

 

 

 

 



 

2.1.Β.4.  Έλεγχος ρύθμισης  της οθόνης σταθμών εργασιών (SMPTE test pattern) 

2.1.Β.5.  Έλεγχος κασετών φωσφόρου. 

2.1.Β.6.  Καθαρισμός ρολλών, έλεγχος γραναζιών μετάδοσης  κίνησης του ψηφιοποιητή. 

2.1.Β.7.  Καθαρισμός  αντλιών κενού (Digitizer) 

 

 

2.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ CR 35-X DIGITIZER ΚΑΙ CR85-X DIGITIZER 
 

2.2.1 Επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον χρήστη του Digitezer. 

2.2.2 Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών λειτουργίας. 

2.2.3 Έλεγχο  κυλίνδρων μετακίνησης κασετών και αντικατάστασης των, αν απαιτηθεί. 

2.2.4 Αλλαγή ιμάντα κίνησης κασετών. 

2.2.5 Καθαρισμός οπών, ανεμιστήρων εξαερισμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και φίλτρων. 

2.2.6 Καθαρισμός κατόπτρου. 

2.2.7 Καθαρισμός επιφάνειας επαφής της μονάδας αναγνώρισης κασετών. 

2.2.8 Έλεγχος μεντεσέδων, ελατηρίων, πινακίδων αλουμινίου και σωστής εφαρμογής όλων των 

κασετών. 

2.2.9 Έλεγχος ενισχυτικών πινακίδων. 

2.2.10 Γενικός έλεγχος και ρύθμιση ποιότητας εικόνας. 

2.2.11 Ενημερώσεις λογισμικών εφαρμογών. 

2.2.12 Εγκατάσταση και διαχείριση ενημερώσεων και βελτιώσεων, όταν υπάρξουν. 

2.2.13 Διασφάλιση του λογισμικού λειτουργίας του συστήματος για την άμεση επανάκτησης σε 

περίπτωση βλάβης. 

2.2.14 Αντικατάσταση των φωτοπολλαπλασιαστών χωρίς χρέωση. 

 

 

 

2.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΥΠΟΥ DRYSTAR 5302-5503 

 

2.3.1 Επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί από τον χρήστη. 

2.3.2 Ανάλυση των info counter 

2.3.3 Εκτύπωση εικόνας ελέγχου και εκτίμησης της ποιότητα της. 

2.3.4 Εκτεταμένος ηλεκτρονικός έλεγχος του συστήματος. 

2.3.5 Επιθεώρηση καλωδίων τροφοδοσίας και δικτυώματος. 

2.3.6 Καθαρισμός των κυλίνδρων μεταφοράς των φιλμ. 

2.3.7 Έλεγχος των ιμάντων και γραναζιών του εκτυπωτή. 

2.3.8 Καθαρισμός της ηλεκτρονικής μονάδας. 

2.3.9 Καθαρισμός της μονάδας τροφοδοσίας. 

2.3.10 Καθαρισμός και έλεγχος των ελαστικών του τυμπάνου εκτύπωσης. 

2.3.11 Έλεγχος και καθαρισμός της θερμικής κεφαλής. 

2.3.12 Ρύθμιση της θέσης του φιλμ και στις δύο πλευρές του συρταριού εισόδου. 

2.3.13 Ρύθμιση του περιγράμματος της κεφαλής εκτύπωσης. 

2.3.14 Εκτύπωση της εικόνας ελέγχου και σύγκρισή της με την αρχική. 

2.3.15 Επιβεβαίωση της συντήρησης στο service menu του εκτυπωτή. 

2.3.16 Αντικατάσταση θερμικής κεφαλής χωρίς χρέωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η συντήρηση θα πραγματοποιείτε: 
 

1. Τών ψηφιοποιητών , των εκτυπωτών και των nx platform  θα 
πραγματοποιούνται μία  ανά εξάμηνο. 

 

2. Το συντηρητή  βαρύνουν  όλα τα ανταλλακτικά ( τα οποία θα είναι καινούργια), τα υλικά  

καθαρισμού και λίπανσης, η εργασία των τεχνικών που θα απασχοληθούν για την συντήρηση, 

έλεγχο, ρύθμιση λειτουργίας, επισκευή βλαβών κλπ. 

3. Οι εργασίες  συντήρησης θα γίνονται  σε εργάσιμες ώρες, κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο 

τμήμα και  το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, χωρίς να διαταράσσεται η κανονική λειτουργία του 

τμήματος και κατ` επέκταση του Νοσοκομείου. 

4. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή χωρίς την έγκριση του 

τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.  

5. Ο συντηρητής πρέπει  να επεμβαίνει για αποκατάσταση της βλάβης που θα παρουσιάζεται στα 

μηχανήματα μέσα σε 4 ώρες από οποιοδήποτε κάλεσμά του, από το Νοσοκομείο, οποιαδήποτε 

ημέρα και ώρα του χρόνου, συμπεριλαμβανομένου αργιών και εορτών. 

6. Ο συνολικός χρόνος ακινητοποίησης των μηχανημάτων  λόγω επισκευών και προγραμματισμένων 

συντηρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (5) εργάσιμες μέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση 

υπέρβασης, η σύμβαση θα παρατείνεται για 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς αμοιβή, για  κάθε ημέρα 

υπέρβασης του προαναφερομένου συνολικού χρόνου. 

7. Σαν ακινητοποίηση του μηχανήματος νοείται οποιαδήποτε βλάβη που καθιστά ολόκληρο ή μέρος 

του μηχανήματος να μην μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του, οπότε και θα 

αρχίζει και να μετρά ο χρόνος ακινητοποίησης από την αναγγελία της βλάβης στο συντηρητή. Το 

μέσον αναγγελίας μπορεί να είναι είτε τηλεφωνικό είτε με φαξ. 

8. Για κάθε μηχάνημα με μέριμνα και ευθύνη του συντηρητή θα τηρείται βιβλίο συντηρήσεων-

επισκευών, στο οποίο αναγράφονται ανελλιπώς και με πληρότητα (ημερομηνία, περιγραφή 

εργασίας κλπ), τις συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, ρυθμίσεις και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο κρίνεται απαραίτητο. Το βιβλίο αυτό θα τηρείται στο τμήμα  Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

9. Παράλληλα με το προαναφερόμενο βιβλίο και μετά από κάθε επίσκεψη τεχνικού του συντηρητή 

θα συμπληρώνονται ειδικά δελτία του συντηρητή και του Νοσοκομείου, και τα οποία θα 

υπογράφονται από τον συντηρητή και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου συντήρησης του 

Νοσοκομείου. 

10. Ο συντηρητής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη 

ήθελε προκύψει από ελαττωματική συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων, στο προσωπικό του 

Νοσοκομείου, στο υπ` αυτόν ή τους ασθενείς, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε βλάβη ή ζημιά 

στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από 

υπαιτιότητα ή δόλο. 

11. Στην περίπτωση που ο συντηρητής αποδειχθεί ότι είναι ασυνεπής ως προς τις υποχρεώσεις του το 

Σ.Δ του Νοσοκομείου ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου συντήρησης θα τον  κηρύσσει 

έκπτωτο  . 

12. Προσφορά που δεν απαντά με σαφήνεια και αναλυτικά σε όλα τα ζητούμενα απορρίπτεται σαν 

απαράδεκτη. 

13. Η σύμβαση θα διακόπτεται αυτομάτως αν λόγω παλαιότητας του συγκροτήματος  δεν θα 

υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο 



  

 


