
              
                              

 
 

                          Αγξίλην,       03       Γεθεκβξίνπ     2018 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Αξηζκ. Πξση.18471  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61229   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

 
 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ 

ΓΙΑΘΔΡΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΙΝΙΓΩΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ» 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Δπηζθεπή ειεθηξνληθψλ αληιηψλ έγρπζεο θαξκάθσλ ηεο Κ.Δ.Θ.,  πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.100,00  
€ + Φ.Π.Α. 

2. πληήξεζε επηπέδνπ 1 ηνπ θιηβάλνπ πιάζκαηνο ηεο απνζηείξσζεο Sterrad 100S, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  1.100,00  € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνιεπηηθφο 6κεληαίνο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαζεξκηψλ θαη ησλ απηληδσηψλ ηεο Λ.Κ. Αγξηλίνπ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  3.800,00  € + Φ.Π.Α. 

4. πληήξεζε, εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ αζθαιείαο, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.100,00  € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  9.100,00 € + 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 29-6-

2000 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 (ελ-

ζσκάησζε 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. 16ε/ 10-07-2018  ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. πξση. 12467/28-08-2018, 12477/28-08-2018,14878/10-10-2018 θαη 16148/24-10-2018 

αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

15 . Σηο αξ. 1922 κε  ΑΓΑ:6ΡΣ946904Κ-0ΩΣ, 1923 κε  ΑΓΑ:Ψ1ΛΕ46904Κ-Ι1Π θαη 1924 κε 

ΑΓΑ:ΩΕΛ46904Κ-ΗΖΓ απνθάζεηο δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

16. Σελ  αξηζκ. πξση.18086/26.11.2018(κε ΑΓΑ:67ΗΛ46904Κ-ΔΗ6)  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  ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγηάο ησλ δηαζεξκηψλ θαη ησλ απηληδσησλ θαη δηαθνξέο 

επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, 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 10-12-2018, ημέπα Γεςηέπα  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγπαθη 

κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «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 ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγηάο ησλ 

δηαζεξκηψλ θαη ησλ απηληδσησλ θαη δηαθνξέο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο, 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. Δπηζθεπή ησλ θάησζη ειεθηξνληθψλ αληιηψλ έγρπζεο θαξκάθσλ Volumat Agilia ηεο ΚΔΘ. Αλαιπηηθφηεξα: 

-s/n: 20371767 (αληηθαηάζηαζε power board volumat θαη volumat battery) 

-s/n: 20371780 (αληηθαηάζηαζε power board volumat, volumat battery, display card vol.6 led nichia θαη 

boards connection) 

-s/n: 20371774 (αληηθαηάζηαζε power board volumat, volumat battery θαη display card vol.6 led nichia) 

-s/n: 21845272 (αληηθαηάζηαζε battery ΑΑ2Β 1.7ΑΖ θαη disengagement flexible ci inj.kit) 

ηελ αλσηέξσ ηηκή πεξηθιείνληαη ε εξγαζία (αιιαγή θζαξκέλσλ ηκεκάησλ, ζπληήξεζε, βαζκνλφκεζε θαη 

έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο) θαη ηα αληαιιαθηηθά. Θα ρνξεγεζεί πηζηνπνηεηηθφ θαιήο ιεηηνπξγίαο φπσο νξίδεη ν 

θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο. 

Ο αλάδνρνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη λα εθαξκφδεη ηηο Αξρέο θαη Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο  γηα ηελ νξζή 

πξαθηηθή δηαλνκήο Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004.  

 2. πληήξεζε επηπέδνπ 1 ηνπ θιηβάλνπ πιάζκαηνο ηεο απνζηείξσζεο Sterrad 100S κε s/n: 038042 ηεο 

Απνζηείξσζεο. Απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ελφο PM1 KIT. Δίλαη ελδεδεηγκέλνο ν ρξφλνο ζπληήξεζεο ηνπ 
θιηβάλνπ δηφηη ζηελ νζφλε ηνπ έρεη ήδε εκθαληζηεί ζπγθεθξηκέλε έλδεημε αλαγξαθφκελε σο «πληήξεζε 

Δπηπέδνπ 1». 
Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηεξεζνχλ ζα είλαη νη θάησζη: 

Ζ απαηηνχκελε επίζθεςε γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα επίζεκα εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο θάζε κεραλήκαηνο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ γηα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

εμππεξέηεζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ πειαηψλ ηνπ.  
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδίδεη ην κεράλεκα κεηά απφ νπνηαδήπνηε ζπληήξεζε (επηδηνξζσηηθή 

ή πξνιεπηηθή) ζηελ Σερληθή Τπεξεζία (Σκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο) παξαδίδνληαο θαη αληίζηνηρν Γειηίν 
Δξγαζίαο-Δπηζθεπήο, ελψ κεηά ην πέξαο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο νθείιεη λα παξαδίδεη ην ζπκπιεξσκέλν 

πξσηφθνιιν πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέξρεηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζε εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 
Ζ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ επηζθέςεσλ ζα πξνθαζνξίδεηαη χζηεξα απφ έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο εηαηξείαο 

θαη γξαπηή (FAX) απνδνρή απφ ην ηκήκα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο.  
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηζθεπψλ λα εθπαηδεχζεη ηνπο Σερληθνχο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ θαη ηνπο ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην Λνζνθνκείν ζρεηηθά κε ηηο βειηηψζεηο ησλ Κεραλεκάησλ πνπ ζπληζηά ε 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

Ο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ζηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε θαη απνθαηάζηαζε κηαο 

βιάβεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαιά θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνχο φζνλ αθνξά ζηελ 
ηερλνινγία ησλ κεραλεκάησλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο  γηα ηελ ηερλνγλσζία ηνπο 

ζηα ελ ιφγσ κεραλήκαηα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

βεβαησζνχλ κε πηζηνπνηεηηθά ζπλεξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο  ηερληθψλ απφ ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ 
κεραλήκαηνο. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε ηελ Λνκηθή επζχλε γηα πξφθιεζε βιάβεο ζε 
ηξίηνπο απφ θαθή ή ειιηπήο ζπληήξεζε. 

ΓΔΝ ζα πεξηιακβάλεη νχηε ζα θαιχπηεη : 

α. Δπηδηνξζψζεηο  βιαβψλ πνπ νθείινληαη  ζε ζπλζήθεο/πεξηζηάζεηο/γεγνλφηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν 
ηεο εηαηξίαο φπσο ελδεηθηηθά: ζεηζκφο, θσηηά, πιεκκχξεο θαζψο θαη θαθφβνπιεο πξάμεηο ή άιιεο δεκηέο πνπ 

πξνθάιεζε ν πειάηεο ή απφ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνδηαγξαθψλ 
(π.ρ. ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, ηάζεο δηθηχνπ). 

β. Απνδεκίσζε γηα ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ρξήζε ή κε  ηνπ κεραλήκαηνο ή απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία  (αληηθαηάζηαζε πιηθνχ     παξαγσγήο δηαθπγφληα θέξδε θ.ι.π.). 

γ.  Γαπάλεο κεηαθίλεζεο ή κεηαθνξάο ηνπ κεραλήκαηνο. 

δ. Θαζαξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο  πνπ πξνβιέπεηαη  φηη γίλεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο 

 

3. Πξνιεπηηθφο εμακεληαίνο έιεγρνο ησλ δέθα (11) δηαζεξκηψλ θαη ησλ είθνζη έλαλ (21) απηληδσηψλ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ καο γηα ηπρφλ δηαξξνή ξεχκαηνο θαη απφδνζε ζσζηήο ηζρχο ζηελ έμνδν. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

εμαζθαιίδεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ε απνθπγή ηπρφλ εγθαπκάησλ ζε αζζελή 

(δηαζεξκίεο) ή ρξήζηε ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηελ επέκβαζε. 
- Οι διαθεπμίερ είναι οι κάηωθι: 



ALSA EXCELL 350MCDS (7120-04/13) 

ALSA EXCELL 350MCDS (7115-04/13) 

ALSA EXCELL 350MCDS (7115-03/13) 
ALSA EXCELL 350MCDS (7124-04/13) 

ALSA EXCELL 350MCDS (7121-04/13) 
ALSA EXCELL 350MCDS (7122-04/13) 

ALSA EXCELL 400/A (A8065-04/11) 

ALSA EXCELL 200MCDS (0611-04/13) 
AESCULAP GN 300 (006147) 

KLS MARTIN MAXIMUM (ME 402M060313477) 
ERBE ICC 300 κε (F-2491) 

Κεηά απφ ην θάζε έιεγρν ζα παξαδνζνχλ ζην ηκήκα ΒΗΣ ηνπ Λνζνθνκείνπ ηα πηζηνπνηεηηθά θαιήο 
ιεηηνπξγίαο κε φιεο ηηο κεηξήζεηο – παξαηεξήζεηο. 

Οη κεηξήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

Μεηπήζειρ διαπποών πεύμαηορ: Ζ ζπζθεπή ειέγρνπ κνλάδσλ δηαζεξκίαο εθηειεί πιεηάδα ειέγρσλ - tests  
κεηαμχ ησλ εμφδσλ θαη ηεο γείσζεο  ηεο δηαζεξκίαο γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρψλ  δηαξξνψλ. Σα tests πνπ 

δηεμάγνληαη θαιχπηνπλ ηηο εμήο κεηξήζεηο:  
Mέηπηζη διαπποήρ πεύμαηορ ζε όλερ ηιρ εξόδοςρ ηηρ διαθεπμίαρ ππορ ηον αζθενή. 

Mέηπηζη διαπποήρ πεύμαηορ ζςζκεςήρ ππορ ηο σπήζηη.  

Mέηπηζη διαπποήρ πεύμαηορ μησανήμεηορ ππορ γείωζη.  
Γηαξξνή κεραλήκαηνο. 

Oι έλεγσοι ηηρ διαθεπμίαρ διεξάγονηαι βάζει ηων ακόλοςθων ππωηοκόλων: 
Έιεγρνο πνδνδηαθφπηε 

Έιεγρνο δηαξξνήο κεραλήκαηνο 
Έιεγρνο δηαξξνήο αζζελή 

Έιεγρνο δηαξξνήο κνλνπνιηθήο εμφδνπ 

Έιεγρνο δηαξξνήο δηπνιηθήο εμφδνπ 
Έιεγρνο δηαξξνήο κνλνπνιηθνχ πνδνδηαθφπηε 

Έιεγρνο δηαξξνήο δηπνιηθνχ πνδνδηαθφπηε 
Έιεγρνο δηαξξνήο κνλνπνιηθνχ ζηεινχ (pencil) 

Έιεγρνο δηαξξνήο δηπνιηθνχ ζηεινχ (pencil) 

Έιεγρνο δηαξξνψλ εμφδνπ 
 IEC 60601-2-2 

Oη έιεγρνη ηεο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο δηεμάγνληαη βάζεη ησλ πξσηνθφισλ: 

Έιεγρνο γείσζεο αζζελή 
Έιεγρνο γείσζεο πξνζηαζίαο κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο ηζρχο κεραλήκαηνο 
Έιεγρνο αληίζηαζεο γείσζεο πξνζηαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο ηάζεο γείσζεο πξνζηαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο 
Μέηπηζη ανηίζηαζηρ γείωζηρ: Γηα ηελ κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο ηεο δηαζεξκίαο εθηειείηαη έιεγρνο 

εμφδνπ ηεο πιάθαο γείσζεο ηεο δηαζεξκίαο αιιά θαη κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο. 
 IEC 60601 

 IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ αζζελή 

 IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ ζηνλ εμνπιηζκφ 

 IEC 62353 ελαιιαγήο 

 IEC 62353 differential 

 IEC 601-2-2 

- Οι απινιδωηέρ είναι οι καηωθι: 
GE RESPONDER 2000 (12 ηκρ.) 

GE RESPONDER AED PRO (4 ηκρ.) 
NIHON KOHDEN TEC-7521 

CODE MASTER M1722B 

NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC-5521K 
NIHON KOHDEN TEC-7030 

CODE MASTER 
Κεηά απφ ην θάζε έιεγρν ζα παξαδνζνχλ ζην ηκήκα ΒΗΣ ηνπ Λνζνθνκείνπ ηα πηζηνπνηεηηθά θαιήο 

ιεηηνπξγίαο κε φιεο ηηο κεηξήζεηο – παξαηεξήζεηο. 

Οη κεηξήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ: 
Έιεγρνο θαξδηνγξαθήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ απηληδσηή. 

Έιεγρνο θπκκαηνκνξθψλ βεκαηνδφηεζεο ζηα 5 ζεκεία ηνπιάρηζηνλ. 
Έιεγρνο AED βάζεη θαξδηνινγηθψλ παξακέηξσλ. 



Έιεγρνο θαξδηνγξάθνπ- απηληδσηή. 

Έιεγρνο αξπζκίαο θαξδηαθνχ κπ 

Έιεγρνο νμπκέηξνπ απηληδσηή αλ ππάξρεη. 
Έιεγρνο κνλνθαζηθήο- δηθαζηθήο ιεηηνπξγίαο 

Έιεγρνο βάζεη ησλ πξσηνθφισλ: 
 60601-2-4 

 AAMI DF-80 

 Oη έιεγρνη ηεο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο δηεμάγνληαη βάζεη ησλ πξσηνθφισλ: 

Έιεγρνο γείσζεο αζζελή 

Έιεγρνο γείσζεο πξνζηαζίαο κεραλήκαηνο 
Έιεγρνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο ηζρχο κεραλήκαηνο 
Έιεγρνο αληίζηαζεο γείσζεο πξνζηαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο ηάζεο γείσζεο πξνζηαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο 
 IEC 60601 

 IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ αζζελή 

 IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ ζηνλ εμνπιηζκφ 

 IEC 62353 ελαιιαγήο 

 IEC 62353 differential. 

 

Γενικέρ Τποσπεώζειρ αναδόσος: 

Ζ εηαηξία απαηηείηαη λα είλαη δηαθξηβσκέλε κε ISO 13485 πεξί ειέγρνπ, δηαθξηβσκέλε γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ειέγρνπ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ δηαζεξκηψλ, απηληδσηψλ θ.ι.π. θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαζέζεη ηα αθφινπζα έγγξαθα: 
 ISO 13485 (ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή) 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ απφ ηελ εηαηξία ησλ κεραλεκάησλ δηαθξίβσζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο ηνπ κεραλήκαηνο δηαθξίβσζεο 

 Δλδεηδθηηθφ θαηάινγν πειαηνινγίνπ 

Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ κεραλεκάησλ δηαθξίβσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ εθάζηνηε ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ 

 

4. πληήξεζε, εγθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ αζθαιείαο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ έπεηηα απφ βιάβε πνπ παξνπζηάζηεθε. Αλαιπηηθφηεξα: 
ηνλ ππνπίλαθα ηνπ δηεπζπλζηνδνηνχκελνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θσηηζηηθψλ αζθαιείαο έρεη θαεί ην 

ηξνθνδνηηθφ dc/dc converter.2 θαη ρξήδεη άκεζεο αληηθαηάζηαζεο δηφηη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνπζίαζε 
δπζιεηηνπξγία ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα. Δπίζεο δελ 

ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηνπ Ζ/Τ παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ βιάβεο ζην Θέληξν 

Διέγρνπ (BMS). Θα πξέπεη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ζηνλ ππνπίλαθα, έιεγρνο θαη ζπληήξεζε 
απηνχ θαη φισλ ησλ άιισλ ππνπηλάθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εθ λένπ εγθαηάζηαζε αλ απαηηεζεί ηνπ ηνπηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ αζθαιείαο θαη ηελ επηθνηλσλία 
ηνπ κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα δηαρείξηζεο. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ cgvision 

ζηνλ λέν δηαζέζηκν θεληξηθφ Ζ/Τ, παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έιεγρνο επηθνηλσλίαο ηνπ Ζ/Τ κε ηνλ 

θεληξηθφ πίλαθα, ηνπο ππνπίλαθεο θαη ηα θψηα. Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζα θαηαηεζνχλ ηα δειηία 
εξγαζίαο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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