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ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 

ύζηεμα Πανμπώκ Ονμθήξ Μμκάδαξ Κ/X & N/X Αζζεκώκ 

.Β. (%) ΓΓΝΙΚΑ 

 

ύζηεμα Πανμπώκ Ονμθήξ θαηαζθεοαζμέκμ από άνηζηα οιηθά εηδηθή γηα πνήζε ζε 

μμκάδα Κ/X & N/X Αζζεκώκ. 

Απμηειμύμεκμ από δηπιό ζύζηεμα ζηειώκ πανμπώκ ζηενηδόμεκμ επί ηεξ μνμθήξ ή 

επί μνηδόκηηαξ θμκζόιαξ μνμθήξ. Καηάιιειμ γηα θάιορε ζέζεςκ θιηκώκ Μμκάδαξ 

Κ/X & N/X Αζζεκώκ ζύμθςκα με ηηξ εθάζημηε πςνμηαληθέξ ακάγθεξ, με δύμ 

ακανηώμεκεξ από αοηή θεθαιέξ με εκζςμαηςμέκεξ ιήρεηξ με ηα θαηάιιεια αένηα θαη 

νεομαημιήπηεξ. (Να θαηαηεζεί ακηίζημηπμ ζπέδημ) 

Οη πανμπέξ ζύκδεζεξ αενίςκ θαη νεομάηςκ ηςκ θεθαιώκ ηεξ ογνήξ θαη ηεξ λενάξ 

πιεονάξ κα είκαη θνοθέξ πςνίξ κα θνέμμκηαη ηα θαιώδηα ηνμθμδμζίαξ. 

Οη θεθαιέξ κα θηκμύκηαη μέζς μνηδόκηηςκ βναπηόκςκ ή μέζς ναγώκ επί ηεξ 

θεκηνηθήξ μνηδόκηηαξ θμκζόιαξ. 

Καηάιιειμ γηα ακύρςζε βάνμοξ μέπνη 90 θηιά ακά βναπίμκα (θαζανό βάνμξ 

ηαηνμηεπκμιμγηθμύ ελμπιηζμμύ πνμξ ακάνηεζε). 

 Τγνή πιεονά 

 Βναπίμκαξ 

 
Ονηδόκηημξ βναπίμκαξ. Με δοκαηόηεηα 

πενηζηνμθήξ θίκεζεξ. 

ΝΑΙ (Να πενηγναθεί) 

Δηπιόξ βναπίμκαξ ζοκμιηθμύ μήθμοξ 

≥1,20μ θαη <1,40μ 

ή 

0,4 μ ακανηεμέκμξ ζε θμκζόια με 

δοκαηόηεηα εγθάνζηαξ θίκεζεξ 

ζοκμιηθμύ μήθμοξ 50 εθαημζηώκ. 

 

Ηιεθηνμπκεομαηηθά θνέκα γηα ηεκ 

αθηκεημπμίεζε ηεξ θεθαιήξ επί ηεξ 

θμκζόιαξ θαη ηεξ πενηζηνμθηθήξ 

θίκεζεξ ηεξ θεθαιήξ ή γηα ηεκ 

πενηζηνμθηθή θίκεζε ηςκ βναπηόκςκ 

ΝΑΙ (Να πενηγναθεί) 

 Κεθαιή 

 

Κεθαιή ςθέιημςκ επηθακεηώκ 

θαηάιιειε γηα ημπμζέηεζε ιήρεςκ 

αενίμο θαη νεομαημδμηώκ.  

ΝΑΙ (≥500 πηι) 

Κάζεηα ή Ονηδόκηηα ημπμζεηεμέκε. 

 Πανμπέξ 

 

Ρεομαημιήπηεξ με θαπάθη θαη 

ηζμδοκαμηθέξ γεηώζεηξ δηαθμνεηηθμύ 

πνώμαημξ (Δηθηύμο θαη UPS) 

16 (8 από Δίθηομ θαη 8 από UPS) 

(ηεκ θεθαιή ή θαη ζηεκ θμκζόια) 

 Αέναξ 3,5 bar (AFNOR). 1 

 Ολογόκμ (AFNOR). 1 

 Κεκό (AFNOR). 1 

 Δίθηομ (RJ45). 2 

 
Τπμδμπέξ γηα μειιμκηηθή 

εγθαηάζηαζε.  
2 
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Η πνήζε ηςκ πανμπώκ κα μεκ 

εμπμδίδεηαη από ημκ ημπμζεημύμεκμ 

ελμπιηζμό 

ΝΑΙ κα θαηαηεζμύκ ηα ακηίζημηπα 

ζπέδηα. 

 Γλμπιηζμόξ 

Ράγεξ θαη ηνία ζηαηώ μνμύ με ηα 

ακηίζημηπα ζοκδεηηθά θαηάιιειμ γηα 

ακάνηεζε ακηιηώκ έγποζεξ 

 

 
Ξενή πιεονά 

 Βναπίμκαξ 

 
Ονηδόκηημξ βναπίμκαξ. Με δοκαηόηεηα 

πενηζηνμθήξ. 

ΝΑΙ (Να πενηγναθεί) 

Δηπιόξ βναπίμκαξ ζοκμιηθμύ μήθμοξ 

≥1,20μ θαη <1,40μ 

ή  

0,4 μ ακανηεμέκμξ ζε θμκζόια με 

δοκαηόηεηα εγθάνζηαξ θίκεζεξ 

ζοκμιηθμύ μήθμοξ 50 εθαημζηώκ. 

 

Ηιεθηνμπκεομαηηθά θνέκα θαηά 

πνμηίμεζε γηα ηεκ αθηκεημπμίεζε ηεξ 

θεθαιήξ επί ηεξ θμκζόιαξ θαη ηεξ 

πενηζηνμθηθήξ θίκεζεξ ηεξ θεθαιήξ ή 

γηα ηεκ πενηζηνμθηθή θίκεζε ηςκ 

βναπηόκςκ. 

ΝΑΙ (Να πενηγναθεί) 

 Κεθαιή 

 

Κεθαιή ςθέιημςκ επηθακεηώκ 

θαηάιιειε γηα ημπμζέηεζε ιήρεςκ 

αενίμο θαη νεομαημδμηώκ. 

ΝΑΙ (ύρμοξ >1000 πηι) 

 

Με δύμ νάθηα γηα ημπμζέηεζε 

ελμπιηζμμύ. Σμ έκα νάθη κα δηαζέηεη 

ζονηάνη. 

ΝΑΙ (Να πενηγναθεί) 

Δηαζηάζεηξ 40 x 40 πενίπμο 

 Πανμπέξ 

 

Ρεομαημιήπηεξ με θαπάθη θαη 

ηζμδοκαμηθέξ γεηώζεηξ δηαθμνεηηθμύ 

πνώμαημξ (Δηθηύμο θαη UPS) 

16 (8 από Δίθηομ θαη 8 από UPS) 

(ηεκ θεθαιή ή θαη ζηεκ θμκζόια) 

 Αέναξ 3,5 bar (AFNOR). 4 

 Ολογόκμ (AFNOR). 4 

 Κεκό (AFNOR). 3 

 Δίθηομ (RJ45) 6 

 Τπμδμπέξ γηα μειιμκηηθή εγθαηάζηαζε  2 

 

Η πνήζε ηςκ πανμπώκ κα μεκ 

εμπμδίδεηαη από ημκ ημπμζεημύμεκμ 

ελμπιηζμό 

ΝΑΙ κα θαηαηεζμύκ ηα ακηίζημηπα 

ζπέδηα. 

 Γλμπιηζμόξ 

Βναπίμκαξ γηα ακάνηεζε μόκηημν 

μήθμοξ 40 εθαημζηά με δηπιό 

ζπάζημμ με δοκαηόηεηα επηιμγήξ 

βάζεξ ζηήνηλεξ (Vesa / Slide θιπ) 
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 Φςηηζμόξ / Γπηπιέμκ Πανμπέξ  

 
Γκζςμαηςμέκμξ θςηηζμόξ ελεηαζηηθόξ 

θαη θςηηζμόξ πώνμο  

ΝΑΙ με θςηηζηηθά ζώμαηα 

αολμμεημύμεκεξ έκηαζεξ 

(ημπμζεηεμέκμξ ζε μία από ηηξ 

ζηήιεξ ή ζηεκ θμκζόια) 

 Δίθηομ (RJ45) 
ΝΑΙ γηα ημ ζύζηεμα θιήζεξ 

αδειθήξ 

 

Η πνήζε ηςκ πανμπώκ κα μεκ 

εμπμδίδεηαη από ημκ ημπμζεημύμεκμ 

ελμπιηζμό 

ΝΑΙ κα θαηαηεζμύκ ηα ακηίζημηπα 

ζπέδηα. 

 Πνόηοπα ζομμόνθςζεξ 

 60601-1 (γεκηθέξ απαηηήζεηξ) ΝΑΙ 

 
60601-1-2 (ειεθηνμμαγκεηηθή 

ζομβαηόηεηα) 
ΝΑΙ 

 
ISO 11197 (απαηηήζεηξ γηα ηεκ 

αζθάιεηα ηςκ πεηνμονγηθώκ ζηειώκ) 
ΝΑΙ 

 Οδεγία 93/42/ΓΟΚ  Class IΙb 

 Ακημπή ζε μεπακηθή θαηαπόκεζε 

Σα μεπακηθά μένε ηεξ θμκζόιαξ ή 

ζηήιεξ κα έπμοκ δμθημαζηεί με 

οκηειεζηή Αζθαιείαξ 4, ζύμθςκα 

με ημ πνόηοπμ IEC 60601-1 

 
Να έπεη ειεγπζεί γηα ηεκ ακηηζεηζμηθή 

ηεξ ζομπενηθμνά  

ΝΑΙ (Να θαηαηεζεί ακηίζημηπε 

ηεθμενίςζε με ειέγπμοξ δμθημώκ). 

 Γπηπνόζζεηα 

 

Με εοζύκε ημο πνμμεζεοηή ζα 

ακανηεζεί μ οπάνπςκ 

ηαηνμηεπκμιμγηθόξ ελμπιηζμόξ ημο 

Νμζμθμμείμο (monitors 

παναθμιμύζεζεξ αζζεκώκ (Nihon 

Kohden BSM6701K, Nihon Kohden 

BSM 9101, Nihon Kohden 

BSM9800K ακαπκεοζηήνεξ (Hamilton 

G5, Maquet Servo I, Siemens Servo 

300 , Siemens Servo 900 , ακηιίεξ 

θιπ) 

ΝΑΙ 

Να δηαηεζμύκ μη θαηάιιειμη 

βναπίμκεξ 

Βναπίμκαξ γηα οπμιμγηζηή  (VESA - 

All in one PC) 

Βναπίμκαξ γηα μόκηημν ημο 

ακαπκεοζηήνα (Vesa ή Slide) 
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ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 

 

ΓΓΝΙΚΑ 

1.1. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεχκεηαη κα εθηειέζεη πιήνςξ ηεκ εγθαηάζηαζε ημο μεπακήμαημξ 

θαη κα ημ παναδχζεη ζε ιεηημονγία, με δηθυ ημο εηδηθεομέκμ θαη αζθαιηζμέκμ πνμζςπηθυ θαη 

δηθή ημο μιμθιενςηηθά εοζφκε, ζφμθςκα με ημοξ ηεπκηθμφξ & επηζηεμμκηθμφξ θακυκεξ, ημοξ 

θακμκηζμμφξ ημο ειιεκηθμφ θνάημοξ, με ηηξ μδεγίεξ θαη ηα ζπέδηα ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο 

θαη ηέιμξ ηηξ μδεγίεξ ηςκ ανμμδίςκ οπενεζηχκ ημο θμνέα, ζημ πχνμ πμο δηαζέηεη. Ο 

πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα πνεζημμπμηήζεη απμδεδεηγμέκα ημ ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ ημ 

μπμίμ πενηιαμβάκεηαη ζηα δηθαημιμγεηηθά ηεξ πνμζθμνάξ, ημ δε Νμζμθμμείμ μθείιεη κα 

ειέγλεη ηε ζπεηηθή ζομμυνθςζε, χζηε κα δηαζθαιηζζμφκ ηα ζομθένμκηα ημο Δεμμζίμο. 

 

1.2. Η πανάδμζε-παναιαβή ημο μεπακήμαημξ (μνηζηηθή πμημηηθή θαη πμζμηηθή) ζα γίκεη, με 

ηεκ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήνμοξ ιεηημονγίαξ, ςξ εηδηθυηενα μνίδεηαη απυ ηεκ 

ζπεηηθή θείμεκε κμμμζεζία.     

 

1.3. Όια ηα είδε θαη οιηθά, πμο ζα πνμζθμμίζεη μ πνμμεζεοηήξ ζημ Νμζμθμμείμ γηα ηεκ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηημονγία ημο οπυ πνμμήζεηα μεπακήμαημξ, πνέπεη κα είκαη θαηκμφνγηα 

αμεηαπείνηζηα πςνίξ ειαηηχμαηα θαη κα ηθακμπμημφκ υιμοξ ημοξ υνμοξ ζφμβαζεξ, πμο 

θαζμνίδμοκ ημκ ηφπμ, ηεκ θαηεγμνία θαη ηα οπυιμηπα παναθηενηζηηθά ημο. 

 

1.4. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεχκεηαη κα δχζεη μπμηαδήπμηε ζημηπεία πνμέιεοζεξ ηςκ οιηθχκ 

ήζειε δεηήζεη μ θμνέαξ γηα δηαπίζηςζε ηεξ πμηυηεηαξ θαη ηςκ παναθηενηζηηθχκ ημοξ. 

 

1.5. Ο θμνέαξ δηαηενεί ημ δηθαίςμα κα ειέγπεη θάζε πνμζθμμηδυμεκμ οιηθυ θαη μ 

πνμμεζεοηήξ οπμπνεχκεηαη κα οπαθμφζεη ζε μπμηεζδήπμηε εκημιέξ ηςκ ανμμδίςκ 

οπενεζηχκ ημο, γηα οιηθυ ημ μπμίμ δεκ εθπιενχκεη ημοξ ζομβαηηθμφξ υνμοξ, πμο ακαθένμκηαη 

ζηεκ πμηυηεηα θαη ηα παναθηενηζηηθά ημο.  

 

1.6. ηεκ πνμζθμνά ζα ακαθενζμφκ ακαιοηηθά πανυμμηα μεπακήμαηα πμο έπμοκ εγθαηαζηαζεί 

θαη ιεηημονγμφκ ζε Γιιεκηθά Νμζμθμμεία, θιηκηθέξ θιπ., με ηδηαίηενε έμθαζε ζηα δεμυζηα 

Νμζμθμμεία θαη ακ ηα μεπακήμαηα αοηά ζοκηενμφκηαη απυ έγθνηημ θαη θαηάιιεια 
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εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ ηεξ πνμμεζεφηνηαξ εηαηνείαξ. 

 

1.7. Ο πνυκμξ πανάδμζεξ, μ μπμίμξ ζα ακαθενζεί μπςζδήπμηε ζηεκ ανπηθή πνμζθμνά 

θαζμνίδεηαη απυ ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ ζε ελήκηα (60) εμενμιμγηαθέξ 

εμένεξ. 

 

2. ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ ΣΓΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΓΙΩΝ ΓΓΓΤΗΓΩΝ, 

ΤΝΣΗΡΗΓΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ. 

2.1. Άπακηα ηα ζπεηηθά ζοκοπμβαιιυμεκα, με ηεκ πνμζθμνά ζημηπεία, απυ ημοξ 

«πνμμεζεοηέξ», θαη θφνηα ηα ζημηπεία ηα μπμία θνίκμκηαη, υπςξ ηεπκηθή πενηγναθή, γεκηθμί-

εηδηθμί υνμη, θφιιμ ζομμυνθςζεξ, πηζημπμηεηηθά ή βεβαηχζεηξ γηα ημ ελεηδηθεομέκμ ηεπκηθυ ή 

εθπαηδεοηηθυ πνμζςπηθυ, ελαζθάιηζε μαθνυπνμκεξ πανμπήξ ακηαιιαθηηθχκ ή ακαιςζίμςκ 

μμκμπςιηαθμφ παναθηήνα, ελαζθάιηζε μαθνυπνμκεξ πανμπήξ οπενεζηχκ, εγθαηάζηαζεξ, 

service, εθπαίδεοζεξ θιπ. εγγοήζεηξ ή θαιφρεηξ ηεπκηθήξ ή μηθμκμμηθήξ θφζεξ θιπ. ζημηπεία 

ηα μπμία ακαθένμκηαη ζηα πανανηήμαηα ηεξ Δηαθήνολεξ, πνμθεημέκμο κα θνηζμφκ, 

παναθηενηζζμφκ θαη αλημιμγεζμφκ πνέπεη κα είκαη μπςζδήπμηε επηβεβαηςμέκα-ηεθμενηςμέκα 

απυ ημκ ακηίζημηπμ μεηνηθυ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ ή θαη’ ειάπηζημκ απυ ημκ επίζεμα 

ακαγκςνηζμέκμ ζηε πχνα μαξ θαη ζε πιήνε ιεηημονγία επί ηνηεηία ημοιάπηζημκ ζογαηνηθυ 

μίθμ, μ μπμίμξ ζα δηαζέηεη μπςζδήπμηε θαη ηεκ ακαγθαία μηθμκμμμηεπκηθή ακάπηολε-οπμδμμή 

ζηεκ Γιιάδα. 

Γηα κα παναθηενίδεηαη μ «πνμμεζεοηήξ» ςξ ζογαηνηθυξ μίθμξ, πνέπεη ζημ δηαθνηηηθυ ημο 

ηίηιμ κα έπεη θαη ημκ ηίηιμ ημο μεηνηθμφ μίθμο ή κα οπμβάιιεη ζημηπεία πμο κα βεβαηχκμοκ 

ημκ ηζπονηζμυ αοηυ.   

Όιμη μη ζομμεηέπμκηεξ οπμπνεςηηθά πνέπεη κα δηαζέημοκ ζφζηεμα πμηυηεηαξ ΓΝ ΙSO 

9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίμ πηζημπμίεζεξ ηεκ δηαθίκεζε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ 

πνμσυκηςκ θαη EN ISO 13485:03, με πεδίμ πηζημπμίεζεξ ηεκ ηεπκηθή οπμζηήνηλε 

ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ (με πηζημπμηεηηθά επίζεμμο μνγακηζμμφ πηζημπμίεζεξ 

μεηαθναζμέκα ζηα ειιεκηθά θαη κμμίμςξ επηθονςμέκα, ηα μπμία ζα θαηαζέζμοκ ζημκ 

επημένμοξ θάθειμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ). 

Γπίζεξ κα δηαζέηεη Βεβαίςζε ομμεημπήξ ζε Γγθεθνημέκμ φζηεμα Γκαιιαθηηθήξ 

Δηαπείνηζεξ ΑΗΗΓ (ζφμθςκα με ημ Ν. 2939/2001 θαη ημ Π.Δ. 117/2004 θαη 15/2006). 

 

α. ημηπεία θςημηοπεμέκα , αυνηζηα , ειιηπή ή αζαθή δεκ ζα ιαμβάκμκηαη οπυρε θαηά ηεκ 

αλημιυγεζε. 

β. ημ πενηεπυμεκμ ηςκ πάζεξ θφζεςξ βεβαηχζεςκ ή πηζημπμηεηηθχκ, ή δηθαημιμγεηηθχκ, ή 
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εγγοήζεςκ-θαιφρεςκ (πνμκηθέξ – πμημηηθέξ – πμζμηηθέξ - πανμπήξ υνςκ ζοκηήνεζεξ – 

ακηαιιαθηηθχκ - ακαιςζίμςκ θιπ.), ηα μπμία ζα ακαθενζμφκ & θαηαηεζμφκ απυ ημοξ 

«πνμμεζεοηέξ» γηα ηεκ αλημιυγεζε, βαζμμιυγεζε, πνμμήζεηα – εγθαηάζηαζε – πανάδμζε – 

εθπαίδεοζε - δηαζθάιηζε ζοκηήνεζεξ, εγγοήζεςκ, ακηαιιαθηηθχκ, ακαιςζίμςκ, 

εθπαηδεομέκμο (ηεπκηθμφ ή εθπαηδεοηηθμφ πνμζςπηθμφ) θιπ. , θαη ηα μπμία ζα είκαη 

πνςηυηοπα ή κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα ζα πενηιαμβάκμκηαη πιήνε ζημηπεία, θαηά 

πενίπηςζε, ημο μεηνηθμφ ή ζογαηνηθμφ ειιεκηθμφ μίθμο (Δ/κζε, ηειέθςκμ, Fax, θιπ.) θαη 

ημο οπμγνάθμκημξ Νμμίμμο Γθπνμζχπμο (υκμμα-ηδηυηεηα). 

Γηδηθά γηα ηα πηζημπμηεηηθά ISO θαη CE ηα μπμία είκαη μμκαδηθά θαη παναμέκμοκ ζηεκ θαημπή 

ημο πνμμεζεοηή γίκμκηαη δεθηά κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα. Σα πηζημπμηεηηθά 

ζομμυνθςζεξ πμο εθδίδμκηαη απυ ημκ θαηαζθεοαζηή δεκ εμπίπημοκ ζηεκ ελαίνεζε αοηή θαη 

πνέπεη κα είκαη πνςηυηοπα ή κμμίμςξ επηθονςμέκα. 

 

2.2. ΟΡΟΙ ΓΓΓΤΗΓΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

2.2.1. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα δηαζέηεη ζηεκ Γιιάδα μυκημα θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ 

πνμζςπηθυ, με πηζημπμηεηηθυ εθπαίδεοζεξ θαη ελμοζημδυηεζεξ αοημφ απυ ημκ μεηνηθυ 

θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ, γηα ηεκ ζοκηήνεζε ηςκ ακηίζημηπςκ μεπακεμάηςκ. Η ζφκζεζε ημο 

ζοκενγείμο ζοκηήνεζεξ θαζχξ θαη ηα ηοπηθά θιπ. πνμζυκηα ηςκ απαζπμιμομέκςκ κα 

ακαθενζμφκ ακαιοηηθά ζηεκ πνμζθμνά. 

Αζάθεηεξ ή αμνηζηίεξ, ςξ πνμξ ημκ ανηζμυ, πνμζυκηα, εθπαίδεοζε ημο πνμζςπηθμφ ημοξ 

υνμοξ εγγοήζεςκ ή ηε ζοκηήνεζε θιπ. ζα παναθηενίδμκηαη, απανάβαημη υνμη θαη μη 

πνμζθμνέξ ζα απμθιείμκηαη. 

 

2.2.2. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα εγγοεζεί ηεκ θαιή ιεηημονγία ημο μεπακήμαημξ γηα 

ηνηχκ (3) ημοιάπηζημκ πνυκηα απυ ηεκ πανάδμζε ημο θαηά ημοξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηηξ 

ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ, ςξ θαη ηεκ ελαζθάιηζε δηάζεζεξ ακηαιιαθηηθχκ γηα δέθα ημοιάπηζημκ 

(10) ζοκμιηθά έηε απυ ηε μνηζηηθή παναιαβή ημο, με έγγναθε δέζμεοζε ημο θαηαζθεοαζηηθμφ 

μίθμο ή ηεξ ζογαηνηθήξ εάκ αοηή ιεηημονγεί ζηεκ Γιιάδα ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο 

ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC. 

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ εγγφεζεξ ημ Νμζμθμμείμ δεκ ζα εοζφκεηαη γηα θαμία βιάβε ημο υιμο 

μεπακήμαημξ θα δεκ ζα επηβανφκεηαη με θακέκα πμζυ γηα ηα ενγαηηθά, ακηαιιαθηηθά, οιηθά, 

θιπ., υπςξ πνμβιέπεη ημ ζοκεμμέκμ ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ, με ημ 

ζφκμιμ ηςκ ακαιςζίμςκ απαναίηεηα γηα ηε ζοκηήνεζε υπςξ θαη ηα ακαγθαία Service Kit θιπ. 

ηεκ πιήνε εγγφεζε πενηιαμβάκεηαη οπμπνέςζε ημο πνμμεζεοηή θαη γηα πνμιεπηηθυ έιεγπμ 

ζοκηήνεζεξ, ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο Καηαζθεοαζηηθμφ Οίθμο, χζηε μ ηαηνμηεπκμιμγηθυξ 

ελμπιηζμυξ κα είκαη πάκηα ζε θαηάζηαζε εημημυηεηαξ, υηη δειαδή αθνηβχξ πνμβιέπεη ημ 

ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ - επηζθεοήξ. 
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Καηά ηεκ δηάνθεηα ημο πνυκμο εγγφεζεξ ηνηχκ (3) εηχκ ηζπφμοκ υιμη μη υνμη θαη μη πμηκηθέξ 

νήηνεξ ημο ζπεδίμο ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ 

Γπηπιέμκ γηα θάζε μένα εθηυξ ιεηημονγίαξ ημο ζοζηήμαημξ ζα παναηείκεηαη ακηίζημηπα 

δηπιάζημξ πνυκμξ εγγφεζεξ 

ε πενίπηςζε πνμζθμνάξ ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ πένακ ηςκ ηνηχκ εηχκ, ε ζπεηηθή 

πένακ ηςκ ηνηχκ εηχκ επηβεβαίςζε ζα γίκεηαη με έγγναθε δέζμεοζε ημο θαηαζθεοαζηή, ή 

ηεξ ζογαηνηθήξ εάκ αοηή ιεηημονγεί ζηεκ Γιιάδα ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο 

ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC. 

 

2.2.3. Καηά ηεκ οπμγναθή ημο πνςημθυιιμο παναιαβήξ ζε θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ μ 

πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα παναδχζεη: Πιήνε ζεηνά ηεοπχκ (εηξ δηπιμφκ) με μδεγίεξ 

πνήζεξ θαη ιεηημονγίαξ ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα θαη μδεγίεξ ζοκηήνεζεξ θαη επηζθεοήξ 

(SERVICE MANUALS) ζηεκ Γιιεκηθή ή Αγγιηθή γιχζζα, θαζχξ θαη υιμοξ ημοξ 

απαναίηεημοξ θςδηθμφξ ειέγπςκ θαη επηζθεοχκ θαη υια ηα ζπεδηαγνάμμαηα ηςκ επημένμοξ 

ημεμάηςκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ. 

 

2.2.4. Μεηά ηε ιήλε ημο ςξ άκς πνυκμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, μ πνμμεζεοηήξ 

οπμπνεχκεηαη, κα ακαιάβεη ηε ζοκηήνεζε θαη ηεκ επηζθεοή ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ 

ελμπιηζμμφ (πενηιαμβακμμέκμο ημο πανειθυμεκμο ελμπιηζμμφ), μέπνη ηε ζομπιήνςζε δέθα 

(10) εηχκ απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ζογθνμηήμαημξ ζε θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ, έκακηη 

ηδηαίηενεξ εηήζηαξ αμμηβήξ, ηεκ μπμία ζα έπεη θαζμνίζεη μπςζδήπμηε ζηεκ ανπηθή μηθμκμμηθή 

ημο πνμζθμνά  , με βάζε ημ ζοκεμμέκμ ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ. 

 

2.2.5. ε πενίπηςζε αθαίνεζεξ ηεξ ελμοζημδυηεζεξ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ή ημο 

ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε, πνμξ ημκ πνμμεζεοηή, γηα 

πανμπή ακηαιιαθηηθχκ - ζοκηενήζεςκ - ηεπκηθήξ οπμζηήνηλεξ - εγγοήζεςκ θιπ. θαη εκηυξ 

ηεξ απαηημφμεκεξ δεθαεηίαξ, ζα πνέπεη κα θαηαηεζεί βεβαίςζε δέζμεοζεξ ημο θαηαζθεοαζηή 

ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε, γηα ηεκ ζοκεπή θαη 

απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο ζογθνμηήμαημξ, με ημοξ ίδημοξ δεημφμεκμοξ υνμοξ μέπνηξ 

ζομπιήνςζεξ ηεξ δεθαεηίαξ ημοιάπηζημκ. 

 

2.2.6. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη πιήνε ηημμθαηάιμγμ ηςκ απαηημφμεκςκ γηα 

ηεκ ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμφ οιηθχκ, ακηαιιαθηηθχκ, ακαιςζίμςκ, θιπ. με ζηαζενή ηημή γηα 
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επηά (7) ημοιάπηζημκ έηε 

 

3. ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

3.1 Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα ζοκοπμβάιιεη με πμηκή απμθιεηζμμφ, μπςζδήπμηε μεηά 

ηεξ πνμζθμνάξ ημο ηα παναθάης, πνμθεημέκμο αθεκυξ μεκ ηα ακηίζημηπα ζημηπεία κα 

αλημιμγεζμφκ – βαζμμιμγεζμφκ θαη αθεηένμο δε κα ελαζθαιίδεηαη ε πιήνεξ 

εθμεηαιιεοζημυηεηα ηςκ δοκαημηήηςκ θαη απμδυζεςκ ηςκ εηδχκ θαη θφνηα κα δηαζθαιίδεηαη 

απυ ημοξ πνήζηεξ ε θακμκηθή ιεηημονγία ηςκ μεπακεμάηςκ θαη ηαοηυπνμκα κα πνμζηαηεφεηαη 

ε Δεμυζηα Τγεία με ηεκ πνεζημμπμίεζε ηςκ ακαγθαίςκ εθάζημηε ζημηπείςκ, θαηά ηε 

δηεκένγεηα ηςκ ελεηάζεςκ : 

 

α. Πιήνεξ εγπεηνίδημ με ζαθείξ μδεγίεξ πνήζεςξ θαη ιεηημονγίαξ ημο μεηνηθμφ 

θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο (Operation Manuals) με ακαιοηηθή πενηγναθή ηςκ ακηίζημηπςκ 

πνςημθυιιςκ θαη ιεηημονγηχκ γηα υιεξ ηηξ ακηίζημηπεξ εθανμμγέξ μεηαθναζμέκμ 

μπςζδήπμηε ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα θαηά ηεκ πανάδμζε ημο μεπακήμαημξ, εκχ ζηεκ ανπηθή 

πνμζθμνά μπμνεί κα δμζεί ζηεκ Αγγιηθή θαη θαηά πνμηίμεζε θαη ζηεκ Γιιεκηθή.  

 

β. Πιήνεξ ακαιοηηθυ πνυγναμμα εθπαίδεοζεξ γηα ημοξ πνήζηεξ (ηαηνμφξ, κμζειεοηηθυ 

πνμζςπηθυ, πεηνηζηέξ θιπ) υπςξ θαη γηα ημοξ ηεπκηθμφξ ημο ημήμαημξ βημσαηνηθήξ 

ηεπκμιμγίαξ (έκαξ ηεπκηθυξ ημοιάπηζημκ ζα εθπαηδεοηεί θαη ζα παναθμιμοζεί υιεξ ηηξ 

εθπαηδεφζεηξ θαη μεηεθπαηδεφζεηξ πμο ζα πναγμαημπμημφκηαη απυ ημκ θαηαζθεοαζηή μίθμ γηα 

ημοξ ηεπκηθμφξ ημο θαη ημοξ ηεπκηθμφξ ημο εθπνμζχπμο ημο ζηεκ Γιιάδα, ζα ημο πμνεγεζεί 

δε πηζημπμηεηηθυ εθπαίδεοζεξ θαη ζα ημο δμζεί ελμοζημδμηεμέκε πνυζβαζε (θςδηθμί 

πνυζβαζεξ, θάνηεξ, θιπ) χζηε κα μπμνεί κα επεμβαίκεη γηα πιήνε επηζθεοή θαη ζοκηήνεζε), 

ςξ θαη ακηίγναθμ ηςκ ακαγθαίςκ βμεζεμάηςκ ή πηκάθςκ ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα. 

 

3.2. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα ακαθένεη υηη δηαζέηεη ζηεκ Γιιάδα μυκημμ θαη θαηάιιεια 

εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ (πένακ θαη ακελάνηεηα ημο ακηίζημηπμο ηεπκηθμφ πνμζςπηθμφ γηα 

πανμπή οπενεζηχκ εγθαηάζηαζεξ, ζοκηήνεζεξ, θιπ) γηα ηεκ οπμζηήνηλε ηςκ πνμζθενμμέκςκ 

εηδχκ απυ άπμρε ιεηημονγηθή θαη επίδεηλε – εθμάζεζε ημο πνμζςπηθμφ ημο Νμζμθμμείμο 

(ηαηνηθυ, κμζειεοηηθυ πνμζςπηθυ, πεηνηζηέξ θιπ) ηυζμ επί ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ εηδχκ υζμ θαη 

επί ηςκ δοκαημηήηςκ απμηειεζμαηηθυηενεξ θαη επςθειέζηενεξ εθμεηάιιεοζεξ θαη 

ακάπηολεξ ηεξ απυδμζήξ ηςκ, πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ. 

 

Σμ οπυρε εθπαηδεοηηθυ ςξ θαη ημ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ζα ακαθενζμφκ πςνηζηά με ημκ 
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ακηίζημηπμ πνυκμ εκαζπυιεζήξ ημοξ, ηα πνμζυκηα, εθπαίδεοζε θιπ θαη ζα ζοκοπμβιεζμφκ 

ζπεηηθά πηζημπμηεηηθά εηδηθήξ πνμξ ημφημ εθπαίδεοζεξ θαη ακηίζημηπεξ ελμοζημδυηεζεξ απυ 

ημκ θαηαζθεοαζηή ή ημκ ελμοζημδμηεμέκμ ακηηπνυζςπμ ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ 

αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, χζηε κα ηεθμενηχκεηαη ε θαηαιιειυηεηά ημοξ, 

ακηίζημηπα, γηα ηεκ πιήνε εθπαίδεοζε (ηαηνμφξ, κμζειεοηηθυ πνμζςπηθυ, πεηνηζηέξ θιπ) επί 

ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ μεπακεμάηςκ θαη ηεξ πιήνμοξ εθμεηάιιεοζεξ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ 

εηδχκ εκχ γηα ημ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ή θαηαιιειυηεηα ημο γηα εγθαηάζηαζε, service θιπ ηςκ 

οπυρε εηδχκ. 

 

3.3. Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη, άκεο πνυζζεηεξ αμμηβήξ, κα επακαιάβεη ηεκ ςξ άκς 

εθπαίδεοζε γηα ίδημ πνμκηθυ δηάζηεμα ημοιάπηζημκ, υηακ θαη εάκ αοηυ δεηεζεί απυ ημ 

ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ, μέζα ζηεκ δηάνθεηα ηεξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ. 

 

Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη εκηυξ ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ απυ ηεκ ιήλε ηεξ 

πνμηεηκυμεκεξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ μέπνη ηεκ ιήλε ημο δηαζηήμαημξ ηςκ 

δέθα εηχκ απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ζογθνμηήμαημξ, κα πανέπεη επί πιέμκ μία 

ημοιάπηζημκ ακάιμγε εθπαίδεοζε φζηενα απυ αίηεμα ημο θμνέα πςνίξ ηεκ θαηαβμιή 

πνυζζεηεξ αμμηβήξ, πνμξ εθπαίδεοζε κέμο πνμζςπηθμφ (ηαηνχκ, κμζειεοηηθμφ πνμζςπηθμφ, 

πεηνηζηχκ θιπ). 

 

4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΙΜΑ – SERVICE 

4.1.Σα ακηαιιαθηηθά ζομπενηιαμβακμμέκςκ απενηυνηζημο ανηζμμφ με πμηκή απμθιεηζμμφ, μαδί 

με ηα πάζεξ θφζεςξ οιηθά, ακαιχζημα οιηθά ζοκηήνεζεξ θαη ιεηημονγίαξ, θαη ενγαηηθά ζηεκ 

πνμζθενυμεκε εηήζηα ηημή πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ – επηζθεοήξ ηςκ εηδχκ ημο 

ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ. Γλαηνμφκηαη ηα ακαιχζημα. 

 

4.2. Ο δηαγςκηδυμεκμξ οπμπνεμφηαη κα ελαζθαιίζεη ηεκ φπανλε αμεηαπείνηζηςκ 

ακηαιιαθηηθχκ, ακαιχζημςκ οιηθχκ ζοκηήνεζεξ θαη ιεηημονγίαξ θαη θφνηα ηε δηάζεζε αοηχκ, 

ςξ θαη ηςκ ακηίζημηπςκ θαηάιιειςκ οιηθχκ γηα ηεκ πιήνε ιεηημονγία θαη απυδμζε ηςκ εηδχκ 

ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ με ημκ πανειθυμεκμ ελμπιηζμυ, επί δέθα (10) ημοιάπηζημκ 

ζοκμιηθά έηε. Η ακάιμγε δέζμεοζε ζα γίκεηαη με θαηάζεζε ζπεηηθήξ έγγναθεξ βεβαίςζεξ 

ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ 

αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, ζημκ επί μένμοξ θάθειμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, γηα 

ηεκ αλημιυγεζε ηεξ πνμζθμνάξ, δεδμμέκμο υηη θνίκεηαη ςξ μοζηχδεξ απαίηεζε ηεξ 

πνμθήνολεξ γηα ηεκ μμαιή, απνυζθμπηε θαη μαθνυπνμκε ιεηημονγία ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ 
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ελμπιηζμμφ. 

 

4.3.  ημκ επί μένμοξ θάθειμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, πένα απυ ηεκ βαζηθή ζφκζεζε ημο 

πνμζθενυμεκμο ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ ζα ακαγνάθμκηαη μπςζδήπμηε ζε ιίζηα υια ηα 

απαναίηεηα οιηθά γηα ηεκ ιεηημονγία, ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ 

ελμπιηζμμφ (ζοκδεηηθά ζφκδεζεξ ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ ημο μεπακήμαημξ με ηηξ πανμπέξ 

ημο Νμζμθμμείμο, μπαηανηχκ, service kit, ημ ζφκμιμ ηςκ ακαιςζίμςκ οιηθχκ θιπ.). 

 

4.4. Να δηαζέηεη δηαθνηβςμέκα υνγακα γηα ημκ έιεγπμ/ζοκηήνεζε/επηζθεοή ημο ελμπιηζμμφ 

πμο πνμζθένεηαη ζηεκ εκ ιυγς εκυηεηα. Να θαηαηεζεί επί πμηκή απμθιεηζμμφ θαηάιμγμξ 

μνγάκςκ γηα υιμοξ ημοξ απαναίηεημοξ ειέγπμοξ θιπ, υπςξ αοημφξ πνμθφπημοκ απυ ημ 

εγπεηνίδημ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο. Να θαηαηεζμφκ πηζημπμηεηηθά δηαθνίβςζεξ ηςκ 

μνγάκςκ ειέγπμο με ηα μπμία ζα εθηειμφκηαη μη ζοκηενήζεηξ ημο ελμπιηζμμφ πμο 

πνμζθένμκηαη γηα ημ ζφκμιμ ηεξ εθάζημηε εκυηεηαξ (επί πμηκή απμθιεηζμμφ). 

 

5 .  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΓΞΟΔΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΓΙΣΟΤΡΓΙΑ 

5.1.Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη ζηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά κα ακαθένεη ηεκ ζογθεθνημέκε 

εηήζηα ηημή ηςκ ελυδςκ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ- επηζθεοήξ, μπςζδήπμηε με πμηκή απμθιεηζμμφ, 

γηα ημ πνχημ έημξ, μεηά ηε ιήλε ηεξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, (ακελάνηεηα ηςκ 

ιμηπχκ υνςκ εγγφεζεξ θάζε πνμζθμνάξ μη μπμίμη ζα αλημιμγεζμφκ θαηά πενίπηςζε). ηε 

ζοκέπεηα ε ηημή ζα  είκαη ζηαζενή  θαη εθυζμκ ημ επηζομεί ε Α.Α., ςξ θαηςηένς 

πενηγνάθεηαη μέπνη ζομπιενχζεςξ ζοκμιηθά δεθαεηίαξ απυ ηεκ εμενμμεκία μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ. 

 

5.2.Η πνμζθενυμεκε ανπηθή εηήζηα ηημή πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ (Σ1) γηα ημ πνχημ 

έημξ μεηά απυ ηεκ ιήλε ηεξ ζομβαηηθήξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, ζα πνέπεη κα 

είκαη ζογθεθνημέκε θαη ζα ακαζεςνείηαη-ακαπνμζανμυδεηαη ακά έημξ, θαη μέπνη ηε 

ζομπιήνςζε δεθαεηίαξ απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ηςκ εηδχκ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ, 

με ζογθεθνημέκμ πμζμζηυ ακαπνμζανμμγήξ επί ηεξ ηημήξ ηεξ εηήζηαξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-

επηζθεοήξ ημο πνμεγμφμεκμο έημοξ, χζηε κα πνμθφπηεη ε ακαγθαία θαηά πενίπηςζε κέα 

εηήζηα ηημή. Σμ πμζμζηυ (%) αοηυ ακαπνμζανμμγήξ θαη γηα θάζε έημξ, ζα ηζμφηαη με ημ 

πμζμζηυ αφλεζεξ ημο Δείθηε Σημχκ Καηακαιςηή πμο δίκεη ε ΓΛ.ΣΑΣ γηα ηεκ ακηίζημηπε 

πνμεγμφμεκε 12μεκε πενίμδμ πμο μυιηξ έιελε (δει γηα ημκ μήκα οπμγναθήξ ηεξ κέαξ εηήζηαξ 

ζφμβαζεξ εκ ζπέζεη με ημκ ακηίζημηπμ μήκα ημο πνμεγμφμεκμο έημοξ), θαη ημ μπμίμ πμζμζηυ 

δεμμζηεφεηαη ζημκ δηθηοαθυ ηεξ ηυπμ www.statistics.gr. 

http://www.statistics.gr/
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5.3 Οη μηθμκμμμηεπκηθμί υνμη ή πνμτπμζέζεηξ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζε θάζε πνμζθμνά, υηακ 

αθμνμφκ ζε πανμπή ζημηπείςκ θιπ. γηα ημκ οπμιμγηζμυ, γηα μηα δεθαεηία, ηςκ ζοκμιηθχκ 

ελυδςκ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ - επηζθεοήξ, ζα πνέπεη μπςζδήπμηε κα ηθακμπμημφκ θαη’ 

ειάπηζημκ ηηξ επημένμοξ απαηηήζεηξ ηεξ πνμθήνολεξ, ςξ πνμξ ηα πενηιαμβακυμεκα ζηε 

ζοκηήνεζε θαη ςξ πνμξ ηα ηεπκηθά ζημηπεία εγγοήζεςκ-θαιφρεςκ ηςκ οιηθχκ, χζηε ηειηθά 

κα θαζίζηαηαη δοκαηή αθεκυξ ε αλημιυγεζε - βαζμμιυγεζε ηςκ ηεπκηθχκ υνςκ ή απαηηήζεςκ 

θαη αθεηένμο ε δηαμυνθςζε ζομρεθηζηηθά ηεξ ζοκμιηθήξ ηημήξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ - 

επηζθεοήξ, γηα μηα δεθαεηία. 

 

5.4 Να θαηαηεζεί ζφμβαζε ζοκηήνεζεξ γηα επηά (7) έηε ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ 

με ακαιχζημα ημ μπμίμ ζα ζοκοπμιμγηζηεί γηα ηεκ παμειυηενε ηημή 

 

6. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΙΥΓΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

6.1 Οη πνμζθμνέξ γηα κα παναθηενηζζμφκ θαηανπήκ απμδεθηέξ θαη κα αλημιμγεζμφκ ζα 

πνέπεη με πμηκή απμθιεηζμμφ ηεξ πνμζθμνάξ, κα είκαη πιήνεηξ, ζαθείξ, ακαιοηηθέξ, 

ηεθμενηςμέκεξ θαη δευκηςξ οπμγεγναμμέκεξ θαη κα ηθακμπμημφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηεπκηθέξ ή 

πιενυηεηαξ, βεβαηχζεςκ θιπ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα δηαθήνολε. 

Σα ζημηπεία ηςκ πνμζθενμμέκςκ μεπακεμάηςκ θιπ πνέπεη κα είκαη πιήνςξ ηεθμενηςμέκα 

χζηε κα πανέπεηαη ε εοπένεηα βαζμμιυγεζεξ, θαηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ ηεπκηθχκ 

παναθηενηζηηθχκ ηςκ πνμζθενμμέκςκ εηδχκ, ζε ζφγθνηζε με ηηξ ηεπκηθέξ θιπ. απαηηήζεηξ 

ηεξ δηαθήνολεξ ηςκ πμημηηθχκ, πμζμηηθχκ, ιεηημονγηθχκ απμδυζεςκ θαη πιεμκεθηεμάηςκ 

ηςκ εηδχκ, ςξ επίζεξ ηςκ εγγοήζεςκ, ηεξ ηεπκηθήξ οπμδμμήξ γηα πανμπή οπενεζηχκ θαη 

απμζήθεοζε – πνμμήζεηα ακηαιιαθηηθχκ ή ακαιςζίμςκ, ηεξ δοκαηυηεηαξ γηα πανμπή 

εθπαίδεοζεξ γηα ηηξ ιεηημονγηθέξ ακάγθεξ ή ηηξ ακάγθεξ πανμπήξ οπενεζηχκ ζένβηξ θιπ. 

 

6.1.1 Ο θάθειμξ ηεξ ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πενηιαμβάκεη μπςζδήπμηε πιήνε 

ακαιοηηθή «Σεπκηθή Πενηγναθή» ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα, ζε πιήνε ακηαπυθνηζε – παναπμμπή 

(ακά θεθάιαημ θαη πανάγναθμ) ζφμθςκα με ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ Δηαθήνολεξ θαη ηα 

ζοκοπμβαιιυμεκα prospectus ή βεβαηχζεηξ (ζε πνςηυηοπα) χζηε κα επηηογπάκεηαη 

ακηηθεημεκηθή αλημιυγεζε. 

Γπίζεξ ζα ζοκοπμβάιιεηαη πιήνεξ «Φφιιμ ομμυνθςζεξ – Σεθμενίςζεξ» ημ μπμίμ ζα 

πενηιαμβάκεη με πιενυηεηα ημ ζφκμιμ ηςκ υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ (γεκηθχκ, εηδηθχκ, ηεπκηθχκ 

θιπ) υιεξ ηηξ απακηήζεηξ (ακά πανάνηεμα, θεθάιαημ, πανάγναθμ θιπ) με παναπμμπή, γηα 

ηεθμενίςζε, ζηα ζοκεμμέκα λεκυγιςζζα έκηοπα, ηεπκηθά εγπεηνίδηα, εγπεηνίδηα πνήζεξ θιπ 
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ακαγνάθμκηαξ ηεκ ζπεηηθή πανάγναθμ ηεξ ηεπκηθήξ πνμδηαγναθήξ. Να θαηαηεζεί επί πμηκή 

απμθιεηζμμφ ημ πνςηυηοπμ εγπεηνίδημ ημο μίθμο θαηαζθεοήξ. 

Πνμζθμνέξ μη μπμίεξ ζα ακηηγνάθμοκ ηεκ ηεπκηθή πενηγναθή ηεξ δηαθήνολεξ ή ζα απακημφκ 

μμκμιεθηηθά ΝΑΙ ή ζομθςκμφμε θιπ. πςνίξ ηεθμενίςζε θαη πιήνε παναπμμπή – ακηηζημηπία 

μεηαλφ θεημέκμο, ακά πανάγναθμ θαη prospectus ζα απμθιείμκηαη. 

Η πνμζθμνά πνέπεη απαναίηεηα κα ζοκμδεφεηαη απυ Τπεφζοκε Δήιςζε ημο άνζνμο 8 ημο Ν. 

1599/86 υπμο μ πνμμεζεοηήξ ζα ακαγνάθεη – δειχκεη εάκ ε πνμζθμνά έπεη απμθιίζεηξ απυ 

ηεκ ηεπκηθή πενηγναθή θιπ. υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ζε θαηαθαηηθή πενίπηςζε κα 

ακαθένμκηαη – ζεμεηχκμκηαη ακαιοηηθά. 

ε πενηπηχζεηξ θαηά ηηξ μπμίεξ μη ζομμεηέπμκηεξ θαηαζέημοκ βεβαηχζεηξ ή πηζημπμηεηηθά 

γηα ηεπκηθά παναθηενηζηηθά ή δοκαηυηεηεξ ηςκ πνμζθενμμέκςκ εηδχκ ή γηα ημ εθπαηδεοηηθυ 

ή ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ή γηα ηηξ εγγοήζεηξ – θαιφρεηξ πνμκηθέξ – ιεηημονγηθέξ ή γηα ζένβηξ ή 

γηα ακηαιιαθηηθά θιπ ζα πνέπεη απαναίηεηα:  

α. Να είκαη πνςηυηοπεξ ή κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα ημο μεηνηθμφ θαηαζθεοαζηηθμφ 

μίθμο ή ειιεκηθμφ ζογαηνηθμφ μίθμο (υπη ημπηθμφ ακηηπνμζχπμο ή άιιμο εθπνμζχπμο) 

β. Να ακαγνάθμκηαη πιήνε ζημηπεία ημο εθδυηε, ημο οπμγνάθμκημξ θαη ημο κμμίμμο 

εθπνμζχπμο (ηίηιμξ, Δ/κζε, ηει/κμ, θαλ) γηα δοκαηυηεηα επαιήζεοζεξ θαη 

γ.  Να ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζε ζηεκ Γιιεκηθή 

 

6.1.2. Πνμζθμνέξ μη μπμίεξ ζηεκ ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ή ζημ ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – 

ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ θιπ. ζα είκαη αυνηζηεξ, αζαθείξ ή ειιηπείξ θαη δεκ ζα πιενμφκ υιεξ ηηξ 

παναπάκς πνμτπμζέζεηξ, γηα ηεθμενίςζε, ζα παναθηενίδμκηαη με μοζηχδεηξ απμθιίζεηξ θαη 

ζα απμθιείμκηαη ηεξ πεναηηένς δηαδηθαζίαξ αλημιυγεζεξ. 

 

6.1.3. Γηα δηεοθυιοκζε θαη δηαζθάιηζε ηεξ δηαδηθαζίαξ αλημιυγεζεξ, ημ ζφκμιμ ηςκ ζημηπείςκ 

ηεξ Σεπκηθήξ Πνμζθμνάξ (ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – 

ΣΓΚΜΗΡΙΩΗ – ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΣΙΜΓ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΓΙΑ) ζα οπμβάιιμκηαη μπςζδήπμηε ζε δφμ πιήνεηξ πςνηζηέξ ζεηνέξ, ζε 

πςνηζημφξ θαθέιμοξ – κημζηέ με ανίζμεζε ημο πενηεπμμέκμο θάζε θαθέιμο θαη ακηίζημηπμ 

εονεηήνημ θαη ζε ειεθηνμκηθή μμνθή επί πμηκή απμθιεηζμμφ. 

 

6.2. Οη ζομμεηέπμκηεξ πνέπεη, με πμηκή απμθιεηζμμφ ηεξ πνμζθμνάξ, κα θαηαζέζμοκ με ηεκ 

πνμζθμνά: 

α)   ηα ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά ISO ημο πνμμεζεοηή, υζμ θαη ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο 
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ημο οπυ πνμμήζεηα ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ, ΓΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 

13485:2003, με πεδίμ πηζημπμίεζεξ ηεκ δηαθίκεζε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ θαη EN 

ISO 13485:2003 γηα ηεκ ηεπκηθή οπμζηήνηλε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ. 

β)  πιήνε ηεθμενηςμέκα πηζημπμηεηηθά ζήμακζεξ CE, χζηε κα ηθακμπμημφκηαη μη ακηίζημηπεξ 

απαηηήζεηξ ηςκ ζπεηηθχκ μδεγηχκ ηεξ Γ.Γ. (μδεγία 93/42/ΓΟΚ, υπςξ ηζπφεη ζήμενα) γηα ημκ 

οπυ πνμμήζεηα ηαηνμηεπκμιμγηθυ ελμπιηζμυ. 

γ)  βεβαίςζε ομμεημπήξ ζε Γγθεθνημέκμ φζηεμα Γκαιιαθηηθήξ Δηαπείνηζεξ ΑΗΗΓ 

(ζφμθςκα με ημ Ν. 2939/2001 θαη ημ Π.Δ. 117/2004 θαη 15/2006) 

δ)  πιήνεξ πνςηυθμιιμ ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ θαηά ηεκ πανάδμζε θαη οπεφζοκε δήιςζε γηα 

έθδμζε πνςηυθμιιμο ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ έπεηηα απυ θάζε επηζθεοή ή ζοκηήνεζε. 
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«ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΛΗΡΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΔΕΜΕΤΕΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ» 

 

H εταιρεία ……………………..….. (ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ζχει προμθκεφςει ςτο ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ …………..………….…… 

(ΠΕΛΑΣΗ) ζνα ………………………………. του οίκου ………………..…….….., Μοντζλο ………………. 

Σο ςυγκρότθμα αυτό, το οποίο ο ΠΕΛΑΣΗ χρθςιμοποιεί για …………………………….. και 

……………………………………. ςκοποφσ ζχει από τθ φφςθ του ανάγκθ ειδικισ ςυντιρθςθσ και 

παρακολοφκθςθσ . 

Ο ΠΕΛΑΣΗ ανακζτει για επτά ζτθ (7) με τθν παροφςα ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ (οι οποίοι ςτο εξισ ςτθν 

φμβαςθ αυτι κα αναφζρονται και ςαν ςυμβαλλόμενοι ι ςυμβαλλόμενα μζρθ) και θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν πλιρθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και παρακολοφκθςθ του 

ςυγκροτιματοσ με τουσ παρακάτω όρουσ και ςυμφωνίεσ :  

 

 

 1.   ΤΝΣΗΡΗΗ 

1.1. Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τθ πλιρθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ και 

των αναφερόμενων μερϊν και εξαρτθμάτων του ςυμπεριλαμβανομζνου του παρελκόμενου 

εξοπλιςμοφ κακϋ όλθ τθν διάρκεια τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και 

προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι Οίκου. Προσ τοφτο θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν 

Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και 

εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ του 

ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ. ε περίπτωςθ αλλαγϊν που ζχουν επζλκει ςτο εν λόγω προςωπικό 

(αλλαγζσ προςϊπων, επιπλζον εκπαιδεφςεισ, νζα πιςτοποιθτικά από τον καταςκευαςτι ι τον 

εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 

93/42/EEC, κλπ) εν ςχζςθ με τα ςτοιχεία που θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ είχε κατακζςει με τθν προςφορά τθσ για 

τθν ανάλθψθ τθσ προμικειασ, είναι απαραίτθτο να υποβλθκοφν αυτά ςτον ΠΕΛΑΣΗ προ τθσ 

υπογραφισ τθσ παροφςασ φμβαςθσ. Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ 

αμεταχείριςτων ανταλλακτικϊν, το ςφνολο των αναλωςίμων υλικϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ 

και κφρια τθ διάκεςθ αυτϊν, ωσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία 

και απόδοςθ του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) 

τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. Η ανάλογθ δζςμευςθ κα γίνεται με κατάκεςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 

βεβαίωςθσ του καταςκευαςτι ι του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ, 

δεδομζνου ότι κρίνεται ωσ ουςιϊδθσ απαίτθςθ τθσ προκιρυξθσ για τθν ομαλι, απρόςκοπτθ και 

μακρόχρονθ λειτουργία του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ 
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1.2. Η φμβαςθ περιλαμβάνει :  

α) Σθν ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ όπωσ αυτι προκφπτει από τα εγχειρίδια του καταςκευαςτι 

οίκου για το προςφερόμενου μοντζλου 

β) Σθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των ανταλλακτικϊν, αναλϊςιμων 

κλπ  

γ) Σθν αντικατάςταςθ απεριόριςτου αρικμοφ ανταλλακτικϊν, το ςφνολο των αναλωςίμων κλπ και 

ανεξαρτιτωσ αρικμοφ εξετάςεων κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Σα ανταλλακτικά κα 

είναι :  

 αμεταχείριςτα 

 πιςτοποιθμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο. 

 Με εγγφθςθ τουλάχιςτον δυο ετϊν από τον καταςκευαςτικό οίκο. 

δ) Σθ λιψθ κάκε προλθπτικοφ μζτρου για τθν αποφυγι τυχόν ανωμαλιϊν ι ηθμιϊν. 

Εξαιροφνται μόνο  τα ανταλλακτικά ( όχι θ εργαςία ), που προζρχονται από βλάβεσ λόγω κραφςθσ, 

πτϊςθσ υγρϊν, τάςθσ δικτφου και μόνο  

ε) τυχόν επικαιροποιιςεισ του λογιςμικοφ (updates) του Καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε υπάρχοντα 

προγράμματα (software, κλπ). 

ςτ) πλιρεσ πρωτόκολλο θλεκτρικισ αςφάλειασ κατά τθν παράδοςθ και υπεφκυνθ διλωςθ για 

ζκδοςθ πρωτόκολλου θλεκτρικισ αςφάλειασ ζπειτα από κάκε επιςκευι ι ςυντιρθςθ. 

η) πλιρθ πρωτόκολλα ελζγχου ποιότθτασ/μετριςεων. 

 

1.3. Η ςυντιρθςθ και επιςκευι κα γίνεται με τα απαιτοφμενα ειδικά εργαλεία και όργανα 

μετριςεωσ και ελζγχου από ειδικά εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ,  ςφμφωνα με τισ 

διεκνϊσ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ Οίκου του ςυγκροτιματοσ. Σα 

απαιτοφμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετριςεωσ και ελζγχου να είναι διακριβωμζνα – να 

κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

1.4. Κατά τθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα προβαίνει κατά τθν άποψι τθσ, ςε κάκε 

απαιτοφμενθ τεχνικι μετατροπι για τθν αρτιότερθ και αςφαλι λειτουργία και απόδοςθ του 

εξοπλιςμοφ, εφ’ όςον τοφτο επιτρζπεται ι προβλζπεται από τον καταςκευαςτικό Οίκο. Οι 

μετατροπζσ αυτζσ δεν κα ζχουν επίπτωςθ ςτθν παρεχομζνθ ποιότθτα και ταχφτθτα των 

εκτελουμζνων εξετάςεων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ τθσ αγοράσ του 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ. Αντίκετα αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ των λειτουργικϊν 

χαρακτθριςτικϊν. 

1.5. Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενθμερϊνει τον ΠΕΛΑΣΗ ςχετικά με τισ βελτιϊςεισ του 

ιατροτεχνολογικοφ είδουσ που ςυνιςτά ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ. 
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1.6. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ-

βλαβϊν και ςυντιρθςθσ του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ, με ευκφνθ του Σμιματοσ Βιοϊατρικισ 

Σεχνολογίασ του ΠΕΛΑΣΗ. Σο θμερολόγιο αυτό κα υπογράφεται από τον αρμόδιο του Σμιματοσ ι 

τον αρμόδιο θλεκτρονικό του Σμιματοσ Βιοϊατρικισ Σεχνολογίασ του ΠΕΛΑΣΗ και τον υπεφκυνο 

τεχνικό τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. το θμερολόγιο κα αναγράφονται όλεσ οι βλάβεσ και τα αίτιά τουσ, οι 

ενζργειεσ αποκατάςταςισ τουσ από τθν πλευρά τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κακϊσ και ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ 

του μθχανιματοσ. 

1.7. Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μζτρα αςφαλείασ και να εξαςφαλίηει το 

προςωπικό των ςυνεργείων του για κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ, που τυχόν ςυμβεί κατά τθν 

διάρκεια εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν παροφςα, επί του μθχανιματοσ.  

 

 

2.  ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΕ ΒΛΑΒΩΝ - ΧΡΟΝΟ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ 

 

2.1. Η προλθπτικι ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του οίκου καταςκευισ από 

Δευτζρα ζωσ Παραςκευι και από ϊρα 08.00 ζωσ 15.00. ε περίπτωςθ που οι ανωτζρω θμζρεσ 

αποτελοφν επίςθμεσ αργίεσ ι εορτζσ του χρόνου θ προλθπτικι ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ κα 

μετατίκεται τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα που ακολουκεί μετά τθν αργία. 

2.2. Οι επιςκευζσ των βλαβϊν γίνονται κακθμερινά μθ εξαιρουμζνων των Αργιϊν και 

αββατοκφριακων και όλο το 24ωρο. Η προςζλευςθ των Σεχνικϊν τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ςε περίπτωςθ 

κλιςθσ για βλάβθ, ζλεγχο κλπ κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ και του ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ κα 

γίνεται εντόσ τριϊν (3) ωρϊν από τθ λιψθ τθσ ειδοποίθςθσ ςτα γραφεία τθσ, με τισ προχποκζςεισ 

που αναφζρονται ςτο εδάφιο 2.4 κατωτζρω. Η ειδοποίθςθ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ για τθν αποκατάςταςθ 

των βλαβϊν κα γίνεται ςτα γραφεία τθσ ςτο φαξ : ……………………., τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ 

από το Σμιμα ΒΙΣ του ΠΕΛΑΣΗ και τισ μθ εργάςιμεσ από το αρμόδιο Σμιμα του ΠΕΛΑΣΗ. 

2.3. Κατά τθν διάρκεια των προγραμματιςμζνων υντθριςεων-Επιςκευϊν που κα γίνονται από 

τουσ τεχνικοφσ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα ειδοποιείται από τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ με Fax και το Σμιμα Βιοϊατρικισ 

Σεχνολογίασ του ΠΕΛΑΣΗ. Παράβαςθ αυτοφ του όρου κα επιφζρει τθν ποινι τθσ μθ πλθρωμισ του 

ετιςιου τιμολογίου που κα εκδίδεται από τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 

2.4. Η επιτρεπόμενθ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ (downtime) του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ 

ςυμφωνείται ςε εκατόν είκοςι (120) ϊρεσ ανά ζτοσ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ τθσ 

υποενότθτασ. Ωσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ ορίηεται ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ των επί μζρουσ 

αυτόνομων λειτουργικϊν μονάδων ι του ςυνόλου του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κατά τον οποίο 

δεν ιταν δυνατι θ διενζργεια περιςτατικοφ. Ο χρόνοσ αυτόσ κα προςμετρείται ακροιςτικά από 

τθν ειδοποίθςθ τθσ εταιρίασ για επιςκευι, θ οποία κλιςθ κα γίνεται με αποςτολι fax όλεσ τισ 

θμζρεσ (εργάςιμεσ και μθ) και όλο το 24ωρο. O χρόνοσ αυτόσ δεν περιλαμβάνει τον χρόνο 

προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και εργαςίεσ αναβάκμιςθσ του ςυγκροτιματοσ.  
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Ωσ ϊρεσ ακινθτοποίθςθσ κα λογίηεται το ςφνολο των ωρϊν του 24ϊρου από τθν ϊρα ειδοποίθςθσ 

τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, όπωσ αυτι περιγράφεται παραπάνω, μζχρι τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. 

Εφόςον ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ μθχανιματοσ υποενότθτασ υπερβεί τισ 24 ϊρεσ από τθν 

ειδοποίθςθ / κλιςθ τθσ εταιρείασ, οι πζραν των 24 ωρϊν δαπανθκείςεσ ϊρεσ διπλαςιάηονται για 

τον υπολογιςμό του χρόνου ακινθτοποίθςθσ τθσ περίπτωςθσ. 

3.    ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

 

3.1. το τζλοσ ιςχφοσ εκάςτθσ ετιςιασ φμβαςθσ κα υπολογίηονται οι ϊρεσ ακινθτοποίθςθσ του 

κάκε υποςυςτιματοσ όπωσ ορίηεται ανωτζρω. 

3.2. Για κάκε ϊρα κακυςτζρθςθσ πζραν των τριϊν ωρϊν από τθν κλιςθ κα επιβάλλεται ποινικι 

ριτρα €40,οο και για κάκε ϊρα πζραν των 120 ωρϊν ςυνολικισ ετιςιασ ακινθτοποίθςθσ €80,οο 

(ςυμπεριλαμβανόμενων και των ωρϊν από τθν κλιςθ μζχρι τθν προςζλευςθ). 

3.3. Κατά τθν διάρκεια του ςυμβατικοφ χρόνου ςυντιρθςθσ και μετά τθν παρζλευςθ είκοςι (20) 

εργαςίμων θμερϊν χωρίσ τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι αδυναμία παροχισ ανταλλακτικϊν, θ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει το ςφνολο του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με νζασ 

τεχνολογίασ και αυξθμζνων θ αντίςτοιχων τουλάχιςτον δυνατοτιτων χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του 

ΠΕΛΑΣΗ.   

3.4. Η παρακράτθςθ των ποςϊν των ποινικϊν ρθτρϊν κα γίνεται με αφαίρεςθ από το ετιςιο 

ςυμβατικό τίμθμα, ι αν αυτό δεν επαρκεί από τθν εγγυθτικι επιςτολι είτε τζλοσ με κάκε νόμιμο 

μζςον. 

3.5. Όπου ο όροσ ϋϋμθχάνθμαϋϋ νοείται το ςφςτθμα παροχϊν οροφισ (ςτιλεσ/κονςόλα) και όπου 

υποενότθτα νοείται το ςφςτθμα παροχϊν οροφισ (ςτιλεσ/κονςόλα) του κάκε κρεβατιοφ. 

 

4.     ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

4.1. Για τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα φμβαςθ ετιςιασ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ, ο 

ΠΕΛΑΣΗ κα καταβάλει ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ ………………….. κάκε τζλοσ εξαμινου το ποςό των 

………………………………………………….……… (ολογράφωσ) (……..…..………€) ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΦΠΑ ….%. 

 

        Και ςυνολικι ετιςια δαπάνθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 

………………………………………………….……… (ολογράφωσ) (……..…..………€). 
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4.2. τθν τιμι αυτι κα ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ προμικειασ και αντικατάςταςθσ όλων των 

ανταλλακτικϊν και εξαρτθμάτων , των θλεκτροδίων και αν χριηουν ςυντιρθςθσ όλων των 

απαιτοφμενων υλικϊν , το κόςτοσ μετακινιςεων και εργαςίασ των τεχνικϊν ( ανεξαρτιτωσ 

αρικμοφ  επιςκζψεων ) και το κόςτοσ των πάςθσ φφςεωσ αναλωςίμων ςυντιρθςθσ. κακϊσ και 

κάκε άλλθ επιβάρυνςθ και οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ όπωσ προβλζπεται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και τθ προςφορά τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ που ζγινε αποδεκτι. 

 

4.3. Η εξόφλθςθ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ για τθν υπό το ςτοιχείο 4.1 ανωτζρω ςυμφωνθκείςα αμοιβι, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, κα καταβάλλεται από τον ΠΕΛΑΣΗ με τθν ολοκλιρωςθ του 

εξαμινου και τθν λιψθ του ςχετικοφ εξαμθνιαίου τιμολογίου τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, εντόσ ενενιντα (90) 

θμερϊν από τθν υποβολι του.  

 

 

5.     ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

5.1. Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ετιςιασ φμβαςθσ θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ…….………….. κατζκεςε τθν 

υπ αρικμ………. Εγγυθτικι Επιςτολι τθσ τράπεηασ …………….…….…. αξίασ 10% τθσ κακαρισ 

ςυμβατικισ αξίασ τθσ ετιςιασ φμβαςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ, ιτοι αξίασ 

…………………………€ και ιςχφοσ ενόσ ζτουσ και ενόσ μθνόσ, ιτοι ιςχφοσ μζχρι τθν …../…../…….… 

 

 

6.    ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

6.1. Η εν λόγω φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

 

6.2. ε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 

εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ο ΠΕΛΑΣΗ και θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 

πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ. 

 

6.3. ε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα 

Ελλθνικά Δικαςτιρια. 
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αν απόδειξθ των παραπάνω υπογράφεται θ φμβαςθ αυτι από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε 

τρία πρωτότυπα. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για τθν ………………………………   Για τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 


