ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΣΤΠΟΤ LEON PLUS ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ HEINEN&LOWENSTEIN

1. Η ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη από ηερληθνύο ηνπ αλαδόρνπ
εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα
πξνζθνκίζεη όια εθείλα ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, πνπ ζα
πηζηνπνηνύλ ηελ ηερληθή επάξθεηα ησλ ηερληθώλ πνπ ζα εθηεινύλ εξγαζίεο ζηα ζπγθεθξηκέλα
κεραλήκαηα (κνληέιν, ηύπνο).
2. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, ειέγρσλ θαη επηζθεπώλ ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε
ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
3. ε πεξίπησζε έθηαθησλ βιαβώλ πνπ ζα ζπκβνύλ πέξαλ από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο
εκεξνκελίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε απηώλ ή αθόκε θαη κε πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ηνπ εμαξηήκαηνο κέρξη ηεο
ηειηθήο επηζθεπήο, εληόο δπν (2) σξώλ από ηεο ζρεηηθήο γξαπηήο ή ηειεθσληθήο θιήζεσο
ηεο.
4. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θη επηζθεπώλ ζα δηελεξγνύληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο
(Δεύηεξα έσο Παξαζθεπή από 08:00 έσο 16:00) ζηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ζηα
εξγαζηήξηα ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηελ θξίζε ησλ ηερληθώλ ηεο. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θαη
ώξεο ησλ εξγαζηώλ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνζπκθσλνύληαη κε ην αξκόδην ηκήκα
ηνπ λνζνθνκείνπ ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηνπ “λεθξνύ”
ρξόλνπ ησλ κεραλεκάησλ.
5. Η γεληθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ζα γίλεηαη δπν θνξέο εηεζίσο, αλά εμάκελν θαη ζα
πεξηιακβάλεη εξγαζίεο ειέγρσλ, εζσηεξηθνύ θαζαξηζκνύ, ξπζκίζεσλ, όπσο επίζεο θαη θάζε
άιιε εξγαζία πνπ ζα απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή
θαηάζηαζε.
6. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εθάζηνηε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ή
απνθαηάζηαζεο βιάβεο, λα εθδίδεη δειηην εξγαζίαο. Σν δειηίν εξγαζίαο απηό ζα
ππνγξάθεηαη από ηνλ ηερληθό ηνπ αλαδόρνπ θαη από ηνλ ππεύζπλν ηνπ λνζθνκεηνπ ζηνλ
νπνίν θαη ζα παξαδίδεηαη ην αληίηππν ηνπ δειηην εξγαζίαο πνπ πξννξίδεηαη γηα ην
λνζνθνκείν.
7. ην θόζηνο ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νπνηνδήπνηε απαξαίηεην
αληαιιαθηηθό απαηηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο, αλαιώζηκα αληαιιαθηηθά θαη πιηθά
ιεηηνπξγίαο (θηη ζπληήξεζεο), εθηόο αλαισζίκσλ(πδαηνπαγίδεο, γξακκέο δεηγκαηνιεςίαο,
ζσιελώζεσλ θαη θπθισκάησλ αζζελώλ ή πιηθώλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αζζελή).
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8. ε πεξίπησζε βιάβεο πνπ νθείιεηαη ζε ραιαζκέλα αληαιιαθηηθά, θαη απηά θαιύπηνληαη από
πξόγξακκα "αληαιιαγήο", ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζα γίλεηαη ζην πξόγξακκα απηό θαη ηα
παιαηά αληαιιαθηηθά ζα παξαιακβάλνληαη από ηνλ αλάδνρν γηα λα ζηαινύλ ζηνλ
θαηαζθεπαζηηθό νίθν όπνπ θαη ζα παξακέλνπλ.
9. Σν λνζνθνκείν ππνρξενύηαη λα δηαθπιάμεη ηα κεραλήκαηα από ηερληθέο παξεκβάζεηο
νπνηνλδήπνηε μέλσλ πξνο ηνλ αλάδνρν ηερληθώλ. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ν αλάδνρνο νπδεκία
επζύλε θέξεη, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη έγηλαλ πξνζπάζεηεο επηζθεπήο ησλ ελ
ιόγσ κεραλεκάησλ από άιινπο ηερληθνύο εθηόο εθείλσλ ηνπ αλάδνρνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή ν αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα είηε λα θαηαγγείιεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε νπόηε
θαζίζηαηαη άκεζα απαηηεηό θαη άκεζα θαηαβιεηέν θαη ην ππόινηπν πνζό ηεο ζύκβαζεο θαη
κέρξη ηε ιήμε ηεο, είηε λα πξνβεί ζε ελδειερή έιεγρν ησλ κεραλεκάησλ, ξπζκίζεηο απηώλ θαη
απνθαηάζηαζε ελδερόκελεο βιάβεο ηνπο κε ρξέσζε ηνπ λνζνθνκεηνπ.
10. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιάβεο πνπ ζα νθείιεηαη ζε θαθή ρξήζε
ησλ κεραλεκάησλ ή ρξήζε κε ζύκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ζα
βαξύλεη εμ νινθιήξνπ ην λνζνθνκεην. ε πεξίπησζε πνπ ε κε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ
νθείιεηαη ζε γεγνλόο αλώηεξεο βίαο ή κε νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, όπσο
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ:
 Ππξθαγηά
 Πιεκκύξα
 εηζκό
 Πόιεκν
 Δηαθνπή ξεύκαηνο ή δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο εθηόο ησλ πξνβιεπόκελσλ νξίσλ
 Ραδηελεξγό κόιπλζε
 Πξνζβνιή ησλ κεραλεκάησλ από δηάθνξα πγξά (λεξά, θαθέδεο θιπ.)
 Καθή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, Τδξαπιηθώλ- Απνρεηεπηηθώλ δηθηύσλ
 Με νξζή ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ
 Καθή ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή εθηόο ησλ ππνδεηθλπόκελσλ
νξίσλ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο,
 Με
ρξεζηκνπνίεζε
γλήζησλ
αλαισζίκσλ(πδαηνπαγίδεο
θαη
γξακκέο
δεηγκαηνιεςίαο).
 Η απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ ζα πξνθιεζνύλ, θαζώο θαη ηα πιηθά θαη ε εξγαζία
πνπ ζα απαηηεζνύλ, ζα θαιύπηνληαη απνθιεηζηηθά από ην λνζνθνκεην.
11. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο, από ηελ Επξσπατθή θαη
Ειιεληθή Ννκνζεζία, πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε Ιαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαζώο
θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ απηώλ, ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα EN ISO9001:2008 & ISO
13485:2003 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε Ιαηξνηερλνινγηθνύ πξντόλησλ θαη ηελ
ηερληθή ππνζηήξημε απηώλ, ηηο νπνίεο θαη νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά.
12. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξώλεη ην λνζνθνκείν ζρεηηθά κε ηηο βειηηώζεηο ησλ
κεραλεκάησλ πνπ ζπληζηά ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία.
13. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειεί νιεο ηηο ππνρξεσηηθέο βειηηώζεηο, ηερληθέο κεηαηξνπέο
θαζώο θαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ βειηίσζε ππαξρνπζώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ειέγρσλ ησλ
κεραλεκάησλ (F.C.O.), πνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, πξνο ηνλ
ρξήζηε, ρσξίο έμηξα ρξέσζε.
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14. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ζα βαξύλεηαη κε ηελ λνκηθή επζύλε γηα
πξόθιεζε βιάβεο ζε ηξίηνπο από θαθή ή ειιηπή ζπληήξεζε ή ηελ κε εθαξκνγή ησλ
ππνρξεσηηθώλ εξγνζηαζηαθώλ δηαηαγώλ αιιαγήο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν.
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