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ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΗ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ΣΟΤ
ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΤ, ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ .»
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:

1. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ Παηδηαηξηθή Θιηληθή,
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 4.500,00 € + Φ.Π.Α.
2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα βάζεσλ ζαιάκσλ λεκαηηθήο ξνήο ηνπ Φαξκαθείνπ,
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.200,00 € + Φ.Π.Α.
3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε θαη θαηάζεζε κειέηεο απνθαηάζηαζεο ηεο εμσηεξηθήο
δηαθνζκεηηθήο ηνηρνπνηίαο ηεο δπηηθήο πηέξπγαο ηνπ ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ Αγξηλίνπ, πποϋπολογιζμού
δαπάνηρ 3.500,00 € + Φ.Π.Α.
ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ: 9.200,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππφςηλ:
1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε
ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Λ3846/2010»

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5
ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016.

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016.
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο
νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο
Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο.
12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα
ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο
αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο.
13. Σελ ππ.αξηζκ. 8ε/ 23-04-2018 ζέκα 28ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Α’
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/ΓΠ33529/16-05-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο.
14. Σα αξηζκ.πξση. πξση. 8989/13-06-2018, 9857/28-06-2018 θαη 10196/05-07-2018 αηηήκαηα ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο.
15 . Σηο αξ. 1300 κε ΑΓΑ:67Π846904Κ-06Θ , 1301 κε ΑΓΑ:7Γ3746904Κ-7ΙΚ , 1302 κε ΑΓΑ:ΩΘΣΗ46904ΚΑΑΕ θαη 1303 κε ΑΓΑ:ΩΠΟΥ46904Κ-8Ζ απνθάζεηο δέζκεπζεο δαπάλεο.
16. Σελ αξηζκ. πξση.11550/02.08.2018(κε ΑΓΑ:ΩΙΟ646904Κ-Ι6Υ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε
ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΩΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο
ζπιινγήο θιεηζηψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη
ηελ κειέηε εμσηεξηθήο δηαθνζκεηηθήο ηνηρνπνηίαο ηνπ ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ Αγξηλίνπ, άθξσο απαξαίηεηεο γηα
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ ,ζηε Γηαχγεηα θαη
ζην ΘΖΚΓΖ , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά.
Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 13-08-2018, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή
έγγξαθε θιεηζηή πξνζθνξά (ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε «Οικονομική πποζθοπά » ηο
θέμα και ο απιθμόρ ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος).
εκεηψλεηαη φηη :
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ:




.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ
νπνία πξέπεη:
Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο
ηεο πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν
επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην.
Λα δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα θάπνηα πξνκήζεηα
ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή ηελ κειέηε εμσηεξηθήο δηαθνζκεηηθήο ηνηρνπνηίαο ηνπ ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ
Αγξηλίνπ , φπσο απηέο αλαγξάθνληαη παξαθάησ , δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Λνζνθνκείν.
Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα
επηπιένλ πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΧΘΙ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ
ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ:
1. Γύο (2) θοπηηά οξύμεηπα νεογνών και ένα (1) θοπηηό οξύμεηπο όλων ηων

ηλικιών για διακομιδέρ.
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά:
Σα νμχκεηξα λα είλαη θνξεηά, compact γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγείν, ΚΔΘ, κνλάδα αλάλεςεο, ηκήκα
επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, κνλάδα εκθξαγκάησλ, παηδηαηξηθέο κνλάδεο, αιιά γηα πεξηπηψζεηο
κεηαθνξάο αζζελνχο. Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά.
Λα δηαζέηνπλ ηνπο παξαθάησ αηζζεηήξεο:
Σα λενγληθά νμχκεηξα:

απνζπψκελν αηζζεηήξα λενγληθφ
Σν νμχκεηξν γηα δηαθνκηδέο:

απνζπψκελν αηζζεηήξα λενγληθφ

απνζπψκελν αηζζεηήξα βξεθηθφ - παηδηθφ

απνζπψκελν αηζζεηήξα εθεβηθφ – ελειίθσλ
Λα είλαη ηδηαίηεξα ζηεξεά θαη αλζεθηηθά ζε ζθιεξή ρξήζε ελψ λα είλαη ρακεινχ βάξνπο κηθξφηεξν
απφ 170 γξακ.
Λα ιεηηνπξγνχλ κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο κε απηνλνκία ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 35
σξψλ.
Λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηξήζεηο SpO2 θαη ΡR ηαρχηαηα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ελψ λα απεηθνλίδεη
επδηάθξηηεο αξηζκεηηθέο ελδείμεηο ηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ηνπ Ο2, (SpΟ2), ηνπ αξηζκνχ ησλ ζθίμεσλ /
ιεπηφ (ΒΡΚ) θαη έλδεημε ρακειήο ελεξγεηαθήο ζηάζκεο ησλ κπαηαξηψλ.
Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ λα είλαη απφ 0% έσο 100%
Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ λα είλαη απφ 25-300 bpm.
Λα δηαζέηνπλ αθξίβεηα κεηξήζεσλ:

νμπκεηξία (SpO2): + 2% ζηελ πεξηνρή 70-100%.

θαξδηαθφο παικφο: (ΒΡΚ) ±2%.
Λα δηαζέηνπλ θσηηδφκελε νζφλε LCD κε νπίζζην έιεγρν θσηηζκνχ κε δχν ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο
monitoring θαη spot check.
Λα εκθαλίδνπλ ηε θπκαηνκνξθή ηεο νμπκεηξίαο, ησλ trends, ηεο ψξαο θαη εκεξνκελίαο θαη φισλ
ησλ ππνινίπσλ κεηξήζεσλ.
Ο ρεηξηζκφο ηνπο λα είλαη ηδηαίηεξα απιφο θαη λα γίλεηαη, κε θνκβία άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο.
Λα δηαζέηνπλ πίλαθα απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ φισλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ γηα έσο
θαη 300 ψξεο.
Λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο θαη δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα
παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε Ζ/Τ.
Λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζπλαγεξκψλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ
κε ξχζκηζε ησλ νξίσλ.
Λα ζπλεξγάδνληαη κε επηηξαπέδην θνξηηζηή γηα ηελ θφξηηζε ηνπ νμπκέηξνπ. Λα πξνζθεξζεί πξνο
επηινγή ν θνξηηζηήο θαη ην θηη επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ.
Σν νμχκεηξν λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχπηεη ηα δηεζλή standards αζθαιείαο θαη απφδνζεο ελψ
λα δηαζέηεη, φπσο απαηηείηαη CE Marking.
2. εη λαπςγγοζκοπίων νεογνικήρ και βπεθικήρ σπήζηρ.
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά:
Σα ιαξπγγνζθφπηα λα δηαζέηνπλ ιάκπα LED ηζρχνο 2.5 V ηνπιάρηζηνλ.
Ζ ρεηξνιαβή λα είλαη κεηαιιηθή γηα πςειή αληνρή ζηελ ρξήζε. Οη ιεπίδεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο
απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη λα έρνπλ θηλίξηζκα καη γηα απνθπγή αλαθιάζεσλ.
Ζ ρεηξνιαβή λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 3 εθαη. ζε δηακ. γηα εξγνλνκία ζηελ ρξήζε.
Λα ιεηηνπξγνχλ κε θνηλέο κπαηαξίεο εκπνξίνπ γηα επθνιία.
Ο παξαγφκελνο θσηηζκφο λα είλαη 6,000 lux ηνπιάρηζηνλ.
Οη θνξείο θσηηζκνχ κε νπηηθέο ίλεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ άξηζηα πιηθά θαη λα έρνπλ
δηάξθεηα δσήο ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθφηεηα άλσ ησλ 4000 θχθισλ απνζηείξσζεο ζε πγξφ θιίβαλν.
Λα δηαζέηνπλ πάλσ απφ 5.500 ίλεο κεηαθνξάο θσηηζκνχ ε θάζε ιεπίδα.
Οη θνξείο λα είλαη ελζσκαησκέλνη πάλσ ζηηο ιάκεο γηα αλζεθηηθφηεηα θαη εξγνλνκία.
Λα πξνζθεξζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ:
α) Υεηξνιαβή
(ηεμάσια 3)
β) Ιάκα ηχπνπ Miller (επζεία) λενγληθή Λν. 00 (ηεμάσια 3)

γ) Ιάκα ηχπνπ Miller (επζεία) βξεθηθή Λν. 0

(ηεμάσια 3).

3. Μεηπηηήρ πςκνόηηηαρ παπεσόμενος διάσςηος οξςγόνος ενηόρ κλειζηήρ
θεπμοκοιηίδαρ.
Έλα θνξεηφ Ομπγνλφκεηξν κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, κε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο εθαηνζηηαίαο
πεξηεθηηθφηεηαο Ο2 ζε αλαπλεφκελα κίγκαηα αεξίσλ. Λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα ειέγρεη
ηελ πεξηεθηηθφηεηα Ο2 ζε αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα, αλαπλεπζηήξεο & ζεξκνθνηηίδεο λενγλψλ.
Λα δηέπεηαη απφ ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:

Δχξνο κέηξεζεο 0-100% Ο2

Αθξίβεηα κέηξεζεο ≤ 1%

Υξφλνο απφθξηζεο κέηξεζεο < 12 sec γηα ην 90% ηε ηειηθήο κέηξεζεο

Ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζία 0-50 oC

Ιεηηνπξγία ζε ζρεηηθή πγξαζία 0-99%

Βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ40
Λα δηαζέηεη LCD νζφλε ζηελ νπνία λα απεηθνλίδνληαη ηα θάησζη:

Ζ % πεξηεθηηθφηεηα Ο2

Σν αλψηεξν & θαηψηεξν φξην ζπλαγεξκνχ

Βιάβε ζπζθεπήο

Έλδεημε κπαηαξίαο

Βιάβε αηζζεηήξα
Λα δηαζέηεη:

Θνκβίν ΟΛ/OFF

Θνκβίν βαζκνλφκεζεο ζε 21% & 100% Ο2

Θνκβίν ξχζκηζεο ζπλαγεξκψλ

Θνκβίν ζίγαζεο ζπλαγεξκνχ
Ζ ζπζθεπή λα παξαδνζεί έηνηκε πξνο ρξήζε θαη λα δηαζέηεη ηα θάησζη:

Αηζζεηήξα Ο2

Θαιψδην αηζζεηήξα Ο2

Σ-ζπλδεηηθφ γηα ζχλδεζε κε θπθιψκαηα ζσιελψζεσλ

Αιθαιηθέο κπαηαξίεο.
4. Μάζκα Πποζωπίδα νεογνών.
Κία κάζθα – πξνζσπίδα γηα αζθφ κέγεζνο 1.
5. θςπάκια νεςπολογικά.
Γχν (2) ζθπξάθηα λεπξνινγηθά παίδσλ θαη έλα (1) ζθπξάθη λεπξνινγηθφ ελειίθσλ.
6. Οξύμεηπα δασηύλος.
Γχν (2) νμχκεηξα δαθηχινπ 8-10.000 αηζζεηήξσλ, κε 5εηή εγγχεζε θαη θαηακέηξεζε θαξδηαθψλ
παικψλ.
7. Γύο (2) βπεθικά αναζηημόμεηπα.
8. Πένηε (5) θεπμόμεηπα ςπέπςθπηρ ακηινοβολίαρ μεηώπος.
9. Ένα (1) hood οξςγόνος με κάλςμμα από plexiglass και ενζωμαηωμένο ςγπανηήπα
για ύγπανζη ηος παπεσόμενος οξςγόνος.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΟΤ ΑΝΧΣΔΡΧ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
Λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (CE Mark, medical grade θιπ) θαζψο θαη Τγηεηλήο ζε ζέκαηα απνιχκαλζεο. Λα θαηαηεζνχλ
ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.
Λα θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξντφλησλ 93/42/EEC, εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζψο θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία
λα δηαζέηεη ISO 9001:2008 θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ), λα πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Π.Γ. 117/2004.
Κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. Λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε
ησλ φξσλ εγθαηάζηαζεο θαη εθπαίδεπζεο.

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη
ζηελ ππεξεζία αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (κεραλήκαηνο, θ.ι.π.) γηα10 έηε
ηνπιάρηζηνλ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο γηα
ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.
2. Πξνκήζεηα δχν (2) βάζεσλ γηα ηνπο ζαιάκνπο λεκαηηθήο ξνήο FLOWFAST V12 κε sn 154 & 148
ηνπ Φαξκαθείνπ ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα εξγαζηήξηα θαξκαθνθηλεηηθήο θαη γαιεληθψλ
ζθεπαζκάησλ.
Οη βάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα εθαξκφζηκεο ζηα κεραλήκαηα θαη λα αληέρνπλ ην βάξνο
απηψλ.
3.

χληαμε θαη θαηάζεζε ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο απφ δηπισκαηνχρν κεραληθφ κε κειεηεηηθφ

πηπρίν Α’ ηάμεο (λα θαηαηεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά) θαη θαηεγνξίαο 6εο (αξρηηεθηνληθέο
κειέηεο θηηξηαθψλ έξγσλ) ή 7εο (εηδηθέο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο δηακφξθσζεο εζσηεξηθψλ θαη
εμσηεξηθψλ ρψξσλ, κλεκείσλ, απνθαηάζηαζεο δηαηήξεζεο παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ θαη νηθηζκψλ θαη
ηνπίνπ) γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εμσηεξηθήο δηαθνζκεηηθήο ηνηρνπνηίαο ηεο δπηηθήο πηέξπγαο ηνπ
ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ Αγξηλίνπ, ιφγσ απνθνιιήζεσλ θαη αζηνρηψλ ζηελ έδξαζε.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη κε ηνλ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηα θάησζη:
ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΜΔΛΔΣΗ
α) Αποηύπωζη ηος κηιπίος με έμθαζη ζηιρ θέζειρ εμθάνιζηρ ηος πποβλήμαηορ
β) Φωηογπαθική ηεκμηπίωζη
γ) ύνηαξη ζσεδίων με ηην ππόηαζη αποκαηάζηαζηρ
δ) Σεσνική πεπιγπαθή
ε) Σεύσορ πποϋπολογιζμόρ έπγος

ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ
Ο ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΟ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ

Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ

Παλαγηψηεο Δ. Παπαδφπνπινο

