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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1.Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο πρόκειται να προκηρύξει πρόχειρο διαγωνισμό
για την:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥ NELLCOR 
PURITAN BENNETT ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2.Με  την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση , η Υπηρεσία μας καταθέτει
τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη 
παρατηρήσεων –σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας 
των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών.

3.Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.hippocratio.gr) στον 
σύνδεσμο ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ από τις  
   16/5/16     έως και   22/5/16.  
4.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις 
και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε 
κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά χρονική 
περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

5.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και 
εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση : prom  @  hippocratio  .  gr  

mailto:prom@hippocratio.gr


6.To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης για την Ανάθεση της συντήρησης , της παρ.1 
μαζί με τις τελικές προδιαγραφές , θα δημοσιευθεί μετά το πέρας της διαδικασίας της 
διαβούλευσης και αφού αξιολογηθούν από την αρμόδια διεύθυνση του Νοσοκομείου 
οι αντιρρήσεις –προτάσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών.

7. Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην 
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
                                                                     

                                                                                             Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                                                                               ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 
08 .ΤΕΜ  BENNETT 840 , 03 ΤΕΜ. BENNETT 760, 04 TEM. 
PARAPAC KAI
 02 TEM. LTV 1200

ο ανάδοχος θα  είναι υπεύθυνος
1.- για τον περιοδικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των αναπνευστήρων 
ανά τετράμηνο.
2.-για τον έλεγχο ικανότητος λειτουργίας και καλής αποδόσεως.
3.-τις αναγκαίες ρυθμίσεις , λιπάνσεις, εσωτερικό καθαρισμό κλπ.
4.- το κόστος της εργασίας επισκευής κάθε βλάβης.
5.- για την πραγματοποίηση των περιοδικών συντηρήσεων που ορίζει ο 
κατασκευαστής.
6.-στο συμβόλαιο συντήρησης θα περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά 
επισκευής, τα κιτ περιοδικής συντήρησης και τα αναλώσιμα 
ανταλλακτικά όπως μπαταρίες και αισθητήρες Ο2.
7.- ο μέγιστος χρόνος αντίδρασης να είναι 24 ώρες και κατόπιν κλήσεως 
από το τμήμα Βιοϊατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
8.- την λήψη κάθε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για την ασφαλή 
λειτουργία και την απόδοση των μηχανημάτων.
9.- οι εργασίες θα γίνονται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και 
όργανα μετρήσεων και ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
10.- οι επισκευές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (από 
07.00π.μ έως 16.00μ.μ).
11.- σε περίπτωση μη άμεσης επισκευής,  να υπάρχει δυνατότητα 
αντικατάστασης με demo μηχάνημα μέχρι την ολοκλήρωση αυτής.
12.- ο χρόνος αποκατάστασης των ζημιών , για τις οποίες απαιτούνται τα 
συνήθη ανταλλακτικά, που είναι διαθέσιμα στις αποθήκες της 
συντηρήτριας εταιρείας στην Ελλάδα, δεν θα υπερβαίνει τις πέντε(5) 
εργάσιμες ημέρες. 
13.- μετά το πέρας των εργασιών θα καταγράφονται σε δελτίο τεχνικής 
υποστήριξης και θα παραλαμβάνεται από το τμήμα της Β.Ι.Τ.
14.- Η προσφορά των υπηρεσιών θα συνοδεύεται από
- πιστοποιητικά ISO της εταιρείας (EN ISO 13485 : 
2003 για την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων
- δήλωση του αναδόχου στην οποία θα δεσμεύεται ότι θα
παρέχει κατά το χρόνο της σύμβασης όλα τα 
ανταλλακτικά που τυχόν χρειαστούν. 

Σε περίπτωση που είτε λόγω παλαιότητας του 
μηχανήματος είτε για κάποιον άλλο λόγο, ο οίκος 



κατασκευής σταματήσει την παραγωγή και πώληση των εν 
λόγω ανταλλακτικών, μετά από αντίστοιχη έγγραφη 
βεβαίωση που θα κατατίθεται στην υπηρεσία, 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. Αν στη σύμβαση 
συμπεριλαμβάνεται ένα μόνο μηχάνημα αυτή λύεται 
αυτοδίκαια και αζημίως για το νοσοκομείο και τον 
ανάδοχο.
-βεβαίωση του οίκου κατασκευής των μηχανημάτων ότι η 
υποψήφια ανάδοχος εταιρεία είναι πιστοποιημένη για 
την επισκευή και συντήρηση των συγκεκριμένων 
μηχανημάτων του Νοσοκομείου καθώς και ότι διαθέτει  
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό 
εκπαίδευσης (να κατατίθεται)             
      
            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ
1.- οκτώ (8) αναπνευστήρες  τύπου BENNETT 840
A/
A

SERIAL NUMBER TMHMA

1 3510012885 ΜΕΘ. 2ος

2 3510012903 ΜΕΘ. 2ος

3 3510012861 ΜΕΘ. 2ος

4 3510012883 ΜΕΘ. 2ος

5 3510012863 ΜΕΘ. 2ος

6 4200227337 ΜΕΘ. 2ος

7 3510081158 ΜΕΘ. 2ος

8 3510081157 ΜΕΘ. 2ος

2.- τρείς (3) αναπνευστήρες τύπου BENNETT 760
Α/
Α

SERIAL NUMBER TMHMA

1 3501031827 ΜΕΘ. 4ος

2 3501001255 ΜΕΘ. 6ος

3 3501040247 ΜΕΘ. 7ος

3.- τέσσερεις (4 )φορητοί  αναπνευστήρες τύπου PARAPAC
Α/Α SERIAL NUMBER TMHMA
1 0206/214 ΕΞΩΤ. ΕΠΕΙΓ.
2 0602138 ΜΕΘ. 6ος

3 510330 Τ.Ν
4 407235 ΜΕΘ. 2ος

4.- δύο (2) αναπνευστήρες τύπου LTV
Α/Α SERIAL NUMBER TMHMA
1 E30090 5ος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
2 E30084 5ος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


