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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΣΘΕΝΗ» 

ΣΤΟΝ 6ο, 5ο ΚΑΙ 4ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ  

Γ.Ν.Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ -ΠΑΤΗΣΙΩΝ»  

 

 

 

  Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου 

Συστήματος Ενδοεπικοινωνίας - Κλήσης Ανάγκης Ασθενή στον 60, 5ο και 4ο όροφο του 

Νοσοκομείου. 

  Σκοπός της εγκατάστασης είναι η άμεση αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία μεταξύ 

των θαλάμων των ασθενών και των σταθμών νοσηλείας με σύστημα οπτικοακουστικής 

ειδοποίησης. 

  Το νέο Σύστημα κλήσης ανάγκης ασθενή θα χρησιμοποιεί σύγχρονη ψηφιακή 

ηλεκτρονική τεχνολογία και επικοινωνίες δεδομένων μέσω δικτύου, με σκοπό την παροχή 

αξιόπιστων υπηρεσιών στους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό με ελαχιστοποίηση των 

καλωδιώσεων και χαμηλό κόστος συντήρησης. 

 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

  Θα γίνει πλήρης αποξήλωση του υφισταμένου Συστήματος κλήσης ανάγκης ασθενή 

και θα εγκατασταθεί νέο Σύστημα, στον 6Ο, 5ο και 4ο όροφο του Νοσοκομείου, το οποίο θα 

έχει τη δομή και λειτουργία που περιγράφονται κατωτέρω: 

 

 

Α1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Το νέο Σύστημα κλήσης ανάγκης ασθενή που πρόκειται να εγκατασταθεί στον 6Ο, 5ο και 

4ο όροφο του Νοσοκομείου θα πρέπει να καλύψει συνολικά και απαραιτήτως τους 

κάτωθι χώρους: 

1. Έξι (6) Σταθμούς Νοσηλείας (δύο Σταθμοί ανά όροφο)  

2. εβδομήντα δύο (72) θαλάμους νοσηλείας 

3. εβδομήντα δύο (72) λουτρά (WC) και  

4. εκατόν ενενήντα μία (191) κλίνες ασθενών.  

 

2. Το νέο Σύστημα κλήσης ανάγκης ασθενή θα περιλαμβάνει: 

1. Αυτόνομη Κεντρική μονάδα ενδοεπικοινωνίας για κάθε σταθμό νοσηλείας (στάση 

«αδελφής») 
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2. Μονάδα - «χειριστήριο» κλήσεως ανάγκης για κάθε κλίνη, εγκατεστημένη σε 

επίτοιχο μπράτσο ή επίτοιχη,  δίπλα από κάθε κλίνη  

3. Μονάδα κλήσεως ανάγκης σε κάθε WC  

4. Μονάδα ομιλίας θαλάμου, σε κάθε θάλαμο 

5. Μονάδα ακύρωσης κλήσης θαλάμου, σε κάθε θάλαμο 

6. Μονάδα ακύρωσης κλήσης WC, σε κάθε WC 

7. Ενδεικτικές Λυχνίες θαλάμου έξω από κάθε θάλαμο 

8. Απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις. 

 

 

Α2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το κάθε σύστημα θα είναι ικανό να διαχειριστεί έως 20 θαλάμους. 

  Το  σύστημα πρέπει να επιτρέπει κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω τύπους κλήσεων: 

- Κλήση από θάλαμο 

- Κλήση από WC  

 

Οι κύριες λειτουργίες του συστήματος με βάση τις μονάδες που χρησιμοποιούνται 

στους διάφορους χώρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των μονάδων, είναι οι παρακάτω: 

 

1. Κεντρική Μονάδα ενδοεπικοινωνίας στο Σταθμό Νοσηλείας 

Σε κάθε ένα από τους έξι (6) Σταθμούς Νοσηλείας θα εγκατασταθεί,  μία κεντρική μονάδα 

ενδοεπικοινωνία,  η οποία θα έχει την δυνατότητα ελέγχου των αντίστοιχων θαλάμων 

νοσηλείας του Τμήματος: 

- Η κεντρική μονάδα, θα διαθέτει οπτικοακουστική ειδοποίηση, για την κλήση που 

πραγματοποιείται και προσδιορισμό του θαλάμου νοσηλείας, από τον οποίο 

προέρχεται η κλήση.  

- Θα υπάρχει η δυνατότητα μέσω μικρομεγαφώνου, αμφίδρομης ηχητικής επικοινωνίας, 

ανοικτής ακρόασης hands free, μεταξύ του Σταθμού Νοσηλείας και του θαλάμου 

νοσηλείας  από τον οποίο έγινε η κλήση, με το πάτημα ενός πλήκτρου.  

- Η οπτική και ηχητική ειδοποίηση, θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα διαρκεί μέχρι την 

ακύρωσή της. 

 

2. Σε κάθε έναν από τους θαλάμους νοσηλείας, θα εγκατασταθούν: 

α. Μονάδα κλήσης ανάγκης ασθενή: 

Σε κάθε κλίνη θα υπάρχει Μονάδα - «χειριστήριο» κλήσεως ανάγκης - ατομικού 

φωτισμού, εγκατεστημένη δίπλα από κάθε κλίνη (επίτοιχη μονάδα ή εγκατεστημένη σε 

επίτοιχο μπράτσο).  

Με την πίεση του μπουτόν κλήσης στο χειριστήριο: 
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- Ανάβει η επιβεβαιωτική λυχνία του χειριστηρίου 

- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία κλήσεως έξω από το θάλαμο 

- Βομβεί ο βομβητής στη μονάδα σταθμού νοσηλείας 

- Εμφανίζεται ο αριθμός του θαλάμου κλήσης στην οθόνη της μονάδας του σταθμού 

νοσηλείας 

 

β. Μονάδα ομιλίας θαλάμου:  

- Η μονάδα αμφίδρομης ομιλίας ανοικτής ακρόασης του θαλάμου, εξασφαλίζει την 

επικοινωνία του θαλάμου με τον Σταθμό Νοσηλείας. 

- Με την μονάδα αυτή, θα μπορεί ο Σταθμός Νοσηλείας να επικοινωνεί με τον θάλαμο 

νοσηλείας, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κλήση, με ανοικτή ακρόαση. 

- Ο θάλαμος νοσηλείας θα ακούει τον Σταθμό Νοσηλείας, από την μονάδα του θαλάμου 

και η κλίνη (ασθενής) που πραγματοποίησε την κλήση, θα μπορεί να συνομιλεί με τον 

Σταθμό, χωρίς να απαιτείται πάτημα πλήκτρου. 

- Κατά την διάρκεια συνομιλίας του Σταθμού Νοσηλείας με τον θάλαμο νοσηλείας, όλες 

οι κλίνες (ασθενείς) του θαλάμου, θα έχουν την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας 

με τον Σταθμό Νοσηλείας και όχι μόνο η κλίνη (ασθενής) που πραγματοποίησε την 

κλήση.  

Τούτο σημαίνει ότι, μέσω της μονάδας, όλες οι κλίνες (ασθενείς) του θαλάμου, θα 

"ακούνε", ταυτόχρονα, τον Σταθμό Νοσηλείας και ο Σταθμός Νοσηλείας, θα "ακούει", 

ταυτόχρονα, όλες τις κλίνες (ασθενείς) του θαλάμου, ήτοι, ο Σταθμός, θα μπορεί να 

"ακούει" και θα μπορεί να "μιλάει" με όλον τον θάλαμο και όχι με την κάθε κλίνη 

(ασθενή) ξεχωριστά. 

 

γ.  Μονάδα ακύρωσης κλήσης: 

- Θα είναι τοποθετημένη στην είσοδο του θαλάμου (εσωτερικά) 

- Από αυτήν θα ακυρώνεται (πατώντας ένα μπουτόν) η κλήση του ασθενούς ενώ 

ταυτόχρονα 

- Θα σβήνουν όλες οι ενδείξεις κλήσης οπτικές και ηχητικές 

 

δ. Ενδεικτικές λυχνίες θαλάμου (κλήσης):  

- Θα είναι τοποθετημένες στην είσοδο του θαλάμου (εξωτερικά) 

- Από αυτές, θα δηλώνεται, οπτικά, στον εκτός θαλάμου χώρο (διάδρομο), μέσω των 

χειριστηρίων των κλινών και των κομβίων των WC, η κλήση προς τον Σταθμό 

Νοσηλείας, από τον αντίστοιχο θάλαμο ή το WC. 

- Θα αποτελούν συστοιχία λυχνιών, διαφορετικών αποχρώσεων, ενδεικτικά, μία λυχνία 

για την κλήση από τις κλίνες του θαλάμου, μία λυχνία για την κλήση από το WC του 

θαλάμου. 
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- Είναι επιθυμητό να υπάρχει χρωματική κωδικοποίηση των λυχνιών, ανά κατηγορία 

κλήσης, με ίδια χρωματική αντιστοίχηση, για όλες τις μονάδες του Συστήματος 

(θαλάμους,WC). 

 

3. Σε κάθε ένα από τα λουτρά (WC), θα εγκατασταθούν: 

α. Επίτοιχο κομβίο κλήσης WC:  

- Θα βρίσκεται τοποθετημένο εντός του WC, πλησίον της λεκάνης, σε απόσταση 

χειρός. 

- Από αυτό, θα πραγματοποιείται κλήση προς τον Σταθμό Νοσηλείας, η οποία, θα 

δηλώνεται οπτικά, στον εκτός θαλάμου χώρο (διάδρομο), μέσω των ενδεικτικών 

λυχνιών θαλάμου (από την λυχνία που αντιστοιχεί στο WC) και στον Σταθμό 

Νοσηλείας, μέσω της κεντρικής μονάδας. 

 

β. Μονάδα ακύρωσης κλήσης WC: 

- Θα είναι τοποθετημένη στην είσοδο του WC (εσωτερικά). 

- Από  αυτήν, θα ακυρώνεται (πατώντας ένα μπουτόν) η κλήση τους ασθενούς ενώ 

ταυτόχρονα 

- Θα σβήνουν όλες οι ενδείξεις κλήσης οπτικές και ηχητικές 

 

γ. Ενδεικτική λυχνία WC (κλήσης): 

- Θα  είναι τοποθετημένη στην είσοδο του θαλάμου (εξωτερικά) 

- Από αυτήν, θα δηλώνεται, οπτικά, στον εκτός θαλάμου χώρο (διάδρομο), μέσω των 

κομβίων των WC, η κλήση προς τον Σταθμό Νοσηλείας, από το αντίστοιχο WC. 

- Είναι επιθυμητό να υπάρχει χρωματική κωδικοποίηση των λυχνιών, ανά κατηγορία 

κλήσης, με ίδια χρωματική αντιστοίχηση, για όλες τις μονάδες του Συστήματος 

(θαλάμους,WC). 

 

 

 Β. ΥΛΙΚΑ  

 

  Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, 

κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις, και είναι τα εξής: 

1. Κεντρική Μονάδα Ελέγχου στο Σταθμό Νοσηλείας: Η κάθε μία από τις κεντρικές 

μονάδες θα έχει τα κατωτέρω χαρακτηριστικά και δυνατότητες: (6 τεμάχια) 

α. Θα είναι ψηφιακή, σύγχρονης τεχνολογίας. 

β. Θα είναι επεκτάσιμη, για μελλοντική προσθήκη νέων θαλάμων νοσηλείας, κλινών 

ασθενών, λουτρών (επιθυμητό). 

γ. Θα έχει τροφοδοσία 230 Vac / 50Hz.  
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δ. Θα έχει χαμηλή DC (12/24/48 V) τάση λειτουργίας των κυκλωμάτων της και των 

περιφερειακών της.  

ε. Θα είναι στιβαρής κατασκευής, με περίβλημα μεταλλικό ή από ποιοτικό, ανθεκτικό 

και βραδύκαυστο πλαστικό. 

στ. Θα έχει βαθμό προστασίας ≥ IP 41.  

ζ. Θα έχει εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη χρήση και εύκολη εποπτεία. 

η.    Θα διαθέτει πλήκτρα λειτουργίας - χειρισμού της (ON-OFF, ομιλία κλπ). 

θ. Θα διαθέτει οπτικοακουστικά ενδεικτικά (ενδεικτικές λυχνίες ή οθόνη LCD) 

κατάστασης λειτουργίας και προσδιορισμού κλήσης. 

ι. Θα διαθέτει ενσωματωμένο μικρομεγάφωνο. 

ια. Θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ήχου κλήσης (προαιρετικό). 

ιβ. Θα έχει δυνατότητα ελέγχου, τουλάχιστον είκοσι (20) θαλάμων νοσηλείας, εξήντα 

(60) κλινών ασθενών και είκοσι (20) WC. 

ιγ. Θα έχει δυνατότητα αμφίδρομης ηχητικής επικοινωνίας με ανοιχτή ακρόαση, του 

Κέντρου Ελέγχου (Σταθμού Νοσηλείας) με όλους του θαλάμους νοσηλείας (όχι με 

κάθε κλίνη ξεχωριστά, αλλά με όλον τον θάλαμο). 

 

2. Μονάδα ακύρωσης κλήσης θαλάμου: Επίτοιχη, χωνευτή ή εξωτερική μονάδα 

ακύρωσης κλήσης θαλάμου, μεταλλική ή από ποιοτικό, ανθεκτικό και βραδύκαυστο 

πλαστικό, με ενδεικτική λυχνία κατάστασης  κλήσης και πλήκτρο για την ακύρωση κλήσης. 

(72 τεμάχια). 

 

3. Μονάδα ακύρωσης κλήσης WC: Επίτοιχη, χωνευτή ή εξωτερική μονάδα ακύρωσης 

κλήσης WC, μεταλλική ή από ποιοτικό, ανθεκτικό και βραδύκαυστο πλαστικό, με ενδεικτική 

λυχνία κατάστασης  κλήσης και πλήκτρο για την ακύρωση κλήσης. (72 τεμάχια). 

 

4. Μονάδα ομιλίας θαλάμου: Επίτοιχη, χωνευτή ή εξωτερική, μονάδα αμφίδρομης ομιλίας 

θαλάμου, ανοικτής ακρόασης (μικρομεγάφωνο), από ποιοτικό, ανθεκτικό και βραδύκαυστο 

πλαστικό, για την αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία του θαλάμου νοσηλείας με τον Σταθμό 

Νοσηλείας, χωρίς να απαιτείται το πάτημα πλήκτρου, για την ενεργοποίησή της. 

(72τεμάχια). 

 

5. Μονάδα-«χειριστήριο» κλήσης ανάγκης - ατομικού φωτισμού: Μονάδα- 

Χειριστήριο κλήσης ανάγκης  και ατομικού φωτισμού, από ποιοτικό και ανθεκτικό και 

βραδύκαυστο πλαστικό, με δύο πλήκτρα με ένδειξη της λειτουργίας τους (ένα για την 

κλήση ανάγκης και ένα για τον ατομικό φωτισμό). (191 τεμάχια). 

 
6. Επίτοιχο κομβίο κλήσης WC: Επίτοιχο, χωνευτό, κομβίο κλήσης αδελφής, στεγανού 

τύπου για προστασία από νερά και υδρατμούς, για τοποθέτηση στα WC πλησίον της 
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λεκάνης, από ποιοτικό, ανθεκτικό και βραδύκαυστο πλαστικό, με ενδεικτική λυχνία 

λειτουργίας. (72 τεμάχια). 

 

7. Ενδεικτικές λυχνίες θαλάμου-WC (κλήσης): Επίτοιχη, εξωτερική ή χωνευτή, 

συστοιχία ενδεικτικών λυχνιών led, δύο τουλάχιστον  αποχρώσεων (ενδεικτικά, κόκκινο: 

κλήση από θάλαμο, κίτρινο: κλήση από WC), για την ένδειξη κατάστασης κλήσης, από 

ποιοτικό, ανθεκτικό και βραδύκαυστο πλαστικό.  Οι ενδείξεις να είναι ορατές από μακριά 

και από όλες τις γωνίες (72 τεμάχια). 

 

8. Καλώδιο UTP 4": Καλώδιο UTP 4" cat 5e ή ανώτερο ή ο προτεινόμενος από τον 

κατασκευαστή του Συστήματος τύπος καλωδίου.  

 

9. Πλαστικό κανάλι: Πλαστικό κανάλι, από ποιοτικό, ανθεκτικό και βραδύκαυστο 

πλαστικό, χρώματος άσπρου. 

 
10. Πλαστικός εύκαμπτος σωλήνας (σπιράλ) Φ13,5 mm: Πλαστικός εύκαμπτος 

ηλεκτρολογικός σωλήνας, Φ13,5 mm, από ποιοτικό, ανθεκτικό και βραδύκαυστο 

πλαστικό. 

 

11. Διάφορα υλικά και μικροϋλικά: Βύσματα – οριολωρίδες – κλέμες – κουτιά δια-

κλάδωσης – βίδες – upat – στερεωτικά – δεματικά κλπ και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για 

την τοποθέτηση και την ηλεκτρολογική διασύνδεση των εξαρτημάτων και των 

περιφερειακών του Συστήματος. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά. 

 

12. Το σύστημα θα πληροί όλα τα διεθνή standards : DIN41050, part 1 and 2 (visual and 

acoustic signalling), VDE0834 - VDE0839 (system protection), 89/336/EEG (EMC/EMI). 

 
13. Όλα τα μηχανήματα θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις ντιεκτίβες των standards της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης CE 2006/EC, EMC2004/108/EG ISO 9001/2008  

 

Παρατήρηση: Τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά – δυνατότητες και απαιτήσεις, είναι τα 

ελάχιστα απαιτούμενα. Προσφερόμενος εξοπλισμός με τεχνικά χαρακτηριστικά και 

δυνατότητες ανώτερα / ες των απαιτουμένων, που πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις της 

παρούσας, είναι αποδεκτός και θα αξιολογηθεί κατάλληλα. 

 

  

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν, θα χαρακτηρίζονται από καλαισθησία, θα 

γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής επιστήμης, θα ληφθεί μέριμνα 
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για την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού, για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών - φθορών 

όχλησης και δυσλειτουργίας των Τμημάτων και είναι οι εξής: 

 

1. Αποξήλωση υλικών και καλωδίωσης: θα γίνει πλήρης αποξήλωση όλων των παλαιών 

υλικών του Συστήματος, ήτοι, μονάδες ακύρωσης, κομβία κλήσης θαλάμων νοσηλείας 

και WC, ενδεικτικές λυχνίες των θαλάμων και των WC, καθώς και όλης της παλαιάς 

καλωδίωσης, από τις επιτοίχιες κονσόλες, από τους θαλάμους νοσηλείας, από τα WC, από 

τους Σταθμούς Νοσηλείας, από τους διαδρόμους και από τους λοιπούς χώρους. 

 

2. Εγκατάσταση κεντρικής μονάδας: θα εγκατασταθούν οι κεντρικές μονάδες του 

Συστήματος, στους Σταθμούς Νοσηλείας, στα προβλεπόμενα σημεία. 

 

3. Εγκατάσταση μονάδων «χειριστηρίων» κλήσης ανάγκης - ατομικού φωτισμού: 

Θα εγκατασταθούν δίπλα από κάθε κλίνη (επίτοιχη μονάδα ή εγκατεστημένη σε επίτοιχο 

μπράτσο). 

 

4. Εγκατάσταση μονάδων ακύρωσης κλήσης θαλάμων: Θα εγκατασταθούν στους 

θαλάμους, οι μονάδες ακύρωσης, στα προβλεπόμενα σημεία (είσοδος θαλάμου, 

εσωτερικά). 

 

5. Εγκατάσταση μονάδων ακύρωσης κλήσης WC: Θα εγκατασταθούν στους 

θαλάμους, οι μονάδες ακύρωσης  κλήσης, στα προβλεπόμενα σημεία (είσοδος WC, 

εσωτερικά). 

 

6. Εγκατάσταση μονάδων ομιλίας θαλάμων: Θα εγκατασταθούν στα δωμάτια, οι 

μονάδες ομιλίας, στα προβλεπόμενα σημεία. 

 

7. Εγκατάσταση επίτοιχων κομβίων κλήσης WC: Θα εγκατασταθούν στα WC, τα 

επίτοιχα κομβία κλήσης ανάγκης, στα προβλεπόμενα σημεία (πλησίον λεκάνης WC). 

 

8. Εγκατάσταση ενδεικτικών λυχνιών θαλάμων (κλήσης): Θα εγκατασταθούν στους 

θαλάμους νοσηλείας, οι ενδεικτικές λυχνίες θαλάμων (πλοηγές λυχνίες), στα 

προβλεπόμενα σημεία (είσοδος θαλάμου, εξωτερικά). 

 

9. Εγκατάσταση καλωδίων: Θα εγκατασταθούν τα καλώδια UTP, από την κεντρική 

μονάδα, προς όλους τους θαλάμους και σε όλες τις μονάδες των θαλάμων (μονάδες 

ακύρωσης θαλάμων / WC, μονάδες ομιλίας, ενδεικτικές λυχνίες θαλάμων / WC, κομβία 

κλήσης, «χειριστήρια» κλήσης κλπ). 
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10. Συνδεσμολογία: Θα γίνει η συνδεσμολογία όλων των παρελκομένων εξαρτημάτων του 

Συστήματος (μονάδες ομιλίας – κομβία – χειριστήρια – ενδεικτικά κλπ), με τις κεντρικές 

μονάδες. 

 

11. Αποκατάσταση χώρων: Θα γίνει αποκατάσταση όλων των χώρων, στην αρχική τους 

μορφή. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει: 

α.   Το κλείσιμο και την πιθανή επισκευή ή αντικατάσταση των ψευδοροφών. 

β. Το σφράγισμα των οπών επί της τοιχοποιΐας και επί της οροφής. 

γ. Το σφράγισμα των περιθωρίων των παλαιών πλαισίων των μονάδων ακύρωσης, 

των κομβίων κλήσης και των ενδεικτικών λυχνιών. 

δ. Την ανακατασκευή επιχρισμάτων (μερεμέτια) και τον χρωματισμό των 

επιφανειών της τοιχοποιΐας και της οροφής. 

ε. Την αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς προκληθεί από τον προμηθευτή, στα 

δομικά στοιχεία (τοίχοι πλήρωσης – στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα – δάπεδα 

– οροφές κλπ), στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

12. Δοκιμαστικός έλεγχος: Θα γίνει δοκιμαστικός έλεγχος της λειτουργίας όλου του 

Συστήματος και όλων των παρελκόμενων του. Ο δοκιμαστικός έλεγχος, θα γίνεται 

σταδιακά, με την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε Τμήμα. 

 

13. Πιστοποίηση: Θα γίνει επιμέτρηση και πιστοποίηση όλων των υλικών που 

εγκαταστάθηκαν. 

 

14. Εκπαίδευση: Θα γίνει εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού, στον τρόπο χειρισμού 

του Συστήματος και του τεχνικού προσωπικού στην λειτουργία του Συστήματος, στον 

έλεγχο και στην αποκατάσταση βλαβών. 

 

15. Παράδοση: Θα γίνει παράδοση του Συστήματος, σε πλήρη ανάπτυξη και σε καλή 

λειτουργία. 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 

1. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συστήματος και 

να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και 

δική του ολοκληρωτικά ευθύνη.  

 

2. Η παράδοση-παραλαβή του συστήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την 

εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. 
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3. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια συστήματος, πρέπει να είναι καινούργια 

αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που 

καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

 

4. Στην προσφορά θα αναφερθούν αναλυτικά παρόμοια Συστήματα που έχουν εγκατασταθεί 

και λειτουργούν σε Ελληνικά Νοσοκομεία, κλινικές κλπ., με ιδιαίτερη έμφαση στα δημόσια 

Νοσοκομεία και αν τα Συστήματα αυτά συντηρούνται από εξειδικευμένο και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας. 

 

5. Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά 

καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες (πλην του Αυγούστου). 

 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος για 

τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την παράδοση του, ως και την εξασφάλιση διάθεσης 

ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από τη οριστική παραλαβή 

του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του 

όλου συστήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα 

επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ. Στην πλήρη 

εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο 

συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το σύστημα να 

είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας. 

 

7. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του συστήματος 

(περιλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού), μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) 

ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι 

ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική 

οικονομική του προσφορά. 

 

8. Το κόστος της σύμβασης συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 6% (έξι τοις 

εκατό) του συνολικού κόστους προμήθειας. 

 

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πλήρη ενδεικτικό τιμοκατάλογο και 

φωτογραφίες των απαιτούμενων για την λειτουργία του εξοπλισμού υλικών, 

ανταλλακτικών, αναλωσίμων, κλπ. 
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10. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, για τη συντήρηση των αντίστοιχων Συστημάτων, με πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή το 

θυγατρικό οίκο ή τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί για 

τούτο από τον κατασκευαστικό οίκο.  

 

11. Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου 

παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας:  

α. Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική 

γλώσσα και οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή 

Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και 

όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του συστήματος. 

β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρικό, νοσηλευτικό 

προσωπικό, κλπ) όπως και για τους τεχνικούς του Νοσοκομείου. 

 

12. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμο και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού 

για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την υποστήριξη του 

προσφερομένου Συστήματος, από άποψη λειτουργική και επίδειξη – εκμάθηση του 

προσωπικού του Νοσοκομείου (νοσηλευτικό – τεχνικό κλπ) τόσο επί της λειτουργίας του 

Συστήματος όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης 

εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής του, ποιοτικής και ποσοτικής. 

 

13. Ο προμηθευτής υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω 

εκπαίδευση για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

 

 
 Τα μέλη της Επιτροπής 

1. Πετρόγλου Νίκη  

2. Καραμούτσου Ειρήνη 

3. Παπαδάκης Κωνσταντίνος 


