
          
 
 
 
 

                          ΑγξΫλην,     03   ΓεθεκβξΫνπ    2018 
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Ξξση. 18472  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   
Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Πληροθορίες : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61229   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΔ ΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. ΞξνκΪζεηα ιακπηΪξσλ νθζαικνινγηθνχ κηθξνζθνπΫνπ,  προϋπολογιζμού δαπάνης  240,00  € + 

Φ.Π.Α. 

2. ΞξνκΪζεηα πιηθψλ ειαηνρξσκαηηζκνχ,  προϋπολογιζμού δαπάνης  350,00  € + Φ.Π.Α. 

3. ΞξνκΪζεηα ελφο ζεη ειεθηξνδΫσλ αζζελψλ γηα ΖΘΓ ηεο ΝξζνπεδηθΪο θιηληθΪο θαη κηαο κπαηαξΫαο απηληδσηΪ 

ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ ηκΪκαηνο, προϋπολογιζμού δαπάνης  600,00  € + Φ.Π.Α. 

4. ΔπηζθεπΪ νπηηθΪο αξζξνζθνπηθΪο θΨκεξαο, προϋπολογιζμού δαπάνης  650,00  € + Φ.Π.Α. 

5. ΞξνκΪζεηα πεξηρεηξΫδσλ γηα DINAMAP V100 GE ησλ ΡΔΞ,  προϋπολογιζμού δαπάνης  130,00  € + 

Φ.Π.Α. 

6. ΔπηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε ηνπ θιηβΨλνπ ΑλδξνκΩδα ησλ ΣεηξνπξγεΫσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης  600,00  

€ + Φ.Π.Α. 

 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ:  2.570,00 € + Φ.Π.Α. 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Ρηο δηαηΨμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « ΞξνκΪζεηεο ΓεκνζΫνπ ΡνκΩα θαη ξπζκΫζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΨησλ» δειαδΪ ηηο παξ. 1 Ωσο 11 ηνπ Ψξζξνπ 2 θαη ην Ψξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «ΞξνκΪζεηεο θνξΩσλ επνπηεπνκΩλσλ απφ ην ΞΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηελ νδεγΫα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ησλ θαζπζηεξΪζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΩο ζπλαιιαγΩο». 

5. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθΪ 

αλΨξηεζε λφκσλ θαη πξΨμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ ζην δηαδΫθηπν 

«Ξξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο». 

6. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ ΞΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΨιεςε πνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΨθηεο». 

7. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ Ψξζξνπ 27 παξ. 12 «κΩρξη ηελ νινθιΪξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ωρνπλ ιΪμεη ζπκβΨζεηο Ϊ θαζ’ νηνλδΪπνηε ηξφπν δηαπξαγκΨηεπζε γΫλεηαη κε βΨζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκΪ ηεο εγρψξηαο αγνξΨο φπσο θαηαγξΨθεηαη ζην ΞαξαηεξεηΪξην ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  



8. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΩο δεκνζηνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη επνπηεΫαο (ελ-

ζσκΨησζε ηεο ΝδεγΫαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο εθηφο ησλ παξαγξΨθσλ 1 Ωσο 5 

ηνπ Ψξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγΪζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

9. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) ΚΩηξα ζηΪξημεο θαη αλΨπηπμεο ηεο ειιεληθΪο 

νηθνλνκΫαο, νξγαλσηηθΨ ζΩκαηα πνπξγεΫνπ Νηθνλνκηθψλ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο εθηφο ησλ Ψξζξσλ 134 Ωσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΨθνπ 5 ηνπ Ψξζξνπ 201 πνπ θαηαξγΪζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο 

ΝδεγΫεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ωγγξαθν ηεο ΘεληξηθΪο ΑξρΪο Ξξνκεζεηψλ γεΫαο κε ζΩκα: ΓηεπθξηληζηηθΩο 

νδεγΫεο γηα ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΨζεηο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ ησλ ΦνξΩσλ ΞαξνρΪο 

πεξεζηψλ γεΫαο θαη ηεο ΔζληθΪο  ΘεληξηθΪο ΑξρΪο Ξξνκεζεηψλ γεΫαο. 

12.To Ψξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθΩξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΨ ζηελ πξνκΪζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ Ϊ ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ωθαζηνπ θνξΩα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ωγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηΪησο πνζνχ, αλΪθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Ωθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξΩα, θαη ζηνλ ΓηνηθεηΪ Ϊ πνδηνηθεηΪ ηεο 

αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξεΫο ηεο ΞξσηνβΨζκηαο. 

13. Ρελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζΩκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ κε ηελ νπνΫα εγθξΫζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνΫεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ. ΑηησιναθαξλαλΫαο νηθνλνκηθΪο ρξΪζεσο 2018 θαη ε νπνΫα 

εγθξΫζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Ξ.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γεΫαο. 

14. Ρα αξηζκ.πξση. πξση. 13260/19-09-2018, 13431/17-09-2018,14446/03-10-2018,15314/17-10-

2018,15550/18-10-2018 θαη 16526/31-10-2018 αηηΪκαηα  ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο. 

15 . Ρηο αξΫζκ. 1926 κε  ΑΓΑ:6ΥΕ146904Κ-ΤΓ2, 1927 κε  ΑΓΑ:Υ70Θ46904Κ-Ο69 θαη 1928 κε 

ΑΓΑ:Υ8ΕΖ46904Κ-ΟΛ3 απνθΨζεηο δΩζκεπζεο  δαπΨλεο. 

16. Ρελ  αξηζκ. πξση.18032/26.11.2018(κε ΑΓΑ:ΥΗΖΘ46904Κ-ΙΒΜ)  απφθαζε ηνπ ΓηνηθεηΪ γηα ηελ Ωγθξηζε 

ηεο δηαδηθαζΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξψλ. 

 

Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ-ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΑγξηλΫνπ  πξνβαΫλεη ζηελ δηελΩξγεηα δηαδηθαζΫαο ζπιινγΪο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξΩο πξνκΪζεηεο θαη επηζθεπΩο ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫα, Ψθξσο απαξαΫηεηεο  

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγΫα ηνπ, κΩζσ αλΨξηεζεο  ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ θαη ζηε Γηαχγεηα 

ζχκθσλα κε ηα παξαπΨλσ ζρεηηθΨ. 

Ξαξαθαινχκε λα θαηαζΩζεηε έως ηις 10-12-2018, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθΪ έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       Πεκεηψλεηαη φηη : 

      Νη ελδηαθεξφκελνη πξΩπεη καδΫ κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο λα ππνβΨινπλ θαη ηα παξαθΨησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      πεχζπλε δΪισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΨζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνΫα 

πξΩπεη: 

 Λα αλαγξΨθνληαη ηα ζηνηρεΫα ηεο δηαγσληζηηθΪο δηαδηθαζΫαο θαη φηη απνδΩρνληαη πιΪξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνΫα ζπκκεηΩρνπλ.  

 Λα δειψλεηαη φηη κΩρξη θαη ηελ εκΩξα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο  εΫλαη:  

αζθαιηζηηθΨ ελΪκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθΪο) θαη θνξνινγηθΨ ελΪκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΩο ππνρξεψζεηο 

 Λα δειψλεηαη φηη κΩρξη θαη ηελ εκΩξα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζην νηθεΫν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηΪξην. 

.   Λα δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξΫπησζε πνπ αλαδεηρζεΫ αλΨδνρνο γηα δηαθνξΩο πξνκΪζεηεο θαη επηζθεπΩο ηεο 

ΡερληθΪο πεξεζΫα, φπσο απηΩο  αλαγξΨθνληαη παξαθΨησ , δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειΩζεη ζε ρξνληθφ δηΨζηεκα 

πνπ ζα ηνπ νξΫζεη ην ΛνζνθνκεΫν. 

Ν ρξφλνο πιεξσκΪο ζα εΫλαη ζχκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003. 

       Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηνπ  ΛνζνθνκεΫνπ γηα   επηπιΩνλ 

πιεξνθνξΫεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  



 

1. ΞξνκΪζεηα δχν (2) ιακπηΪξσλ Halogen Bulb 15V 150W πνπ λα ηαηξηΨδνπλ απφιπηα ζην νθζαικνινγηθφ 

κηθξνζθφπην TACAGI OM-18 ησλ ΣεηξνπξγεΫσλ. 
ΑπαηηεΫηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηΪ λα ιεηηνπξγεΫ κε ζχζηεκα δηαρεΫξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλΪ 

πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΩξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηΪζεηο ηεο .Α. 
Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γεΫαο. Ρα αλσηΩξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληΫζηνηρα δηθαηνινγεηηθΨ. Πε 

πεξΫπησζε πνπ ηα αληαιιαθηηθΨ δελ εΫλαη ζπκβαηΨ κε ην αλσηΩξσ κερΨλεκα ζα πξΩπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ ηνλ αλΨδνρν.  
 

 2. ΞξνκΪζεηα ησλ θΨησζη πιηθψλ γηα ηνλ ειαηνρξσκαηηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ. 
Αλαιπηηθφηεξα: 

- Ξιαζηηθφ ιεπθφ ρξψκα αληηκηθξνβηαθφ κπθεηνθηφλν ησλ 10ιΫηξσλ 6ηκρ 
- ΞηλΩια θφθηεο Ψζπξα Λν2 2ηκρ 

- ΠηξαβνπΫλεια Ψζπξα Λν1 1ηκρ 

- ΠηξαβνπΫλεια Λν2 1ηκρ 
- ΣαξηνηαηλΫα 50mm 2ηκρ 

- ΣαξηνηαηλΫα 38mm 2ηκρ 
- Ονιφ βαςΫκαηνο 18cm 1ηκρ 

- Ονιφ βαςΫκαηνο 24cm 1ηκρ 

- ΠθνπγγΨξη ηξηςΫκαηνο 4ηκρ 
- Πηφθνο γπςνζαλΫδαο 5θηιΨ 2ηκρ 

- ΑζηΨξη γπςνζαλΫδαο Neopal Primer 2ηκρ 
- ΣαξηΫ νληνπιΩ 20θηιΨ 

- ΠπΨηνπια 50mm κε μχιηλν ρΩξη 1ηκρ 
- ΑηζαιΫλεο κεηαιιηθΩο 4ηκρ  

3. ΞξνκΪζεηα ελφο (1) εξγνζηαζηαθνχ ζεη ειεθηξνδΫσλ αζζελψλ γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξΨθν Nihon 

Kohden model: TEC-7521K ηεο ΝξζνπεδηθΪο θιηληθΪο θαη κηαο κπαηαξΫαο 12V 2,9Ah γηα ηνλ απηληδσηΪ Nihon 
Kohden ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ ηκΪκαηνο. Ρν ζεη ειεθηξνδΫσλ ζα πεξηιακβΨλεη 10πνιηθφ θαιψδην 

αζζελνχο, 4 ειεθηξφδηα Ψθξσλ θαη 6 πξνθΨξδηα ειεθηξφδηα (βεληνχδεο).  

Ρα αλσηΩξσ αληαιιαθηηθΨ ζα πξΩπεη λα εΫλαη απφιπηα ζπκβαηΨ κε ην κερΨλεκα. ΑπαηηεΫηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηΪ λα ιεηηνπξγεΫ κε ζχζηεκα δηαρεΫξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλΪ πξφηππα EN ISO 

13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΩξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηΪζεηο ηεο .Α. Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 
ηνπ π.γεΫαο. 

Ρα αλσηΩξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληΫζηνηρα δηθαηνινγεηηθΨ θαη λα θΩξνπλ εγγχεζε δχν εηψλ. 

Ζ κπαηαξΫα ζα θΩξεη πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα απνδεηθλχεη φηη Ωρεη ειεγρζεΫ, δνθηκαζηεΫ θαη πηζηνπνηεζεΫ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νΫθν Nihon Kohden. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ην πιηθφ θαηΨ ηε ρξΪζε απνδεηρζεΫ αθαηΨιιειν ν πξνκεζεπηΪο δεζκεχεηαη γηα ηελ 
αληηθαηΨζηαζε ηνπ. 

4. ΔπηζθεπΪ κηαο αξζξνζθνπηθΪο νπηηθΪο θΨκεξαο (νξζνπεδηθΨ ρεηξνπξγεΫα) R.Wolf 30o δηακΩηξνπ 4mm κε 
θσδηθφ 8880.53 θαη sn 5000265723. 

Νη εξγαζΫεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ εΫλαη ην Ψλνηγκα θαη ν θαζαξηζκφο ηεο νπηηθΪο, αληηθαηΨζηαζε ηνπ θαθνχ 
εζηΫαζεο, αληηθαηΨζηαζε ησλ θξπζηΨιιηλσλ θαθψλ, ξχζκηζε θαη ζηεγαλνπνΫεζε-Ωιεγρνο θαιΪο ιεηηνπξγΫαο. 

Ν αλΨδνρνο λα παξαδψζεη κε ην πΩξαο ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιΪο ιεηηνπξγΫαο γηα ηα επηζθεπαζκΩλα κΩξε 

δηΨξθεηαο 6 κελψλ. Ρα δε αληαιιαθηηθΨ λα πξνκεζεχνληαη απφ πηζηνπνηεκΩλνπο ζπλεξγΨηεο θαη λα θΩξνπλ 
ζΪκαλζε CE. Λα θαηαηεζεΫ βεβαΫσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθΩο απνθΨζεηο Γ8δ/Γ.Ξ. 

ΝΗΘ/1348 (ΦΔΘ 32/Β/2004), E3/833 (ΦΔΘ 1329/Β/1999) πνπ αθνξΨ ηελ νξζΪ δηαλνκΪ ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ  θαη πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008.    

5. ΞξνκΪζεηα ησλ θΨησζη εμαξηεκΨησλ γηα ην ειεθηξνληθφ πνιπκερΨλεκα DINAMAP V100 ηεο GE ησλ Ρ.Δ.Ξ.: 

- ΡΩζζεξηο (4) πεξηρεηξΫδεο large ελειΫθσλ πνιιαπιψλ ρξΪζεσλ (31-40εθ.), GE CRITICON, βηδσηφο 
ζχλδεζκνο (screw). 

Ρα αλσηΩξσ αληαιιαθηηθΨ ζα πξΩπεη λα εΫλαη απφιπηα ζπκβαηΨ κε ην κερΨλεκα. ΑπαηηεΫηαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηΪ λα ιεηηνπξγεΫ κε ζχζηεκα δηαρεΫξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλΪ πξφηππα EN ISO 
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ηνπ π.γεΫαο. 

Ρα αλσηΩξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληΫζηνηρα δηθαηνινγεηηθΨ θαη λα θΩξνπλ εγγχεζε δχν εηψλ. 

Πε πεξΫπησζε πνπ ην πιηθφ θαηΨ ηε ρξΪζε απνδεηρζεΫ αθαηΨιιειν ν πξνκεζεπηΪο δεζκεχεηαη γηα ηελ 

αληηθαηΨζηαζΪ ηνπ. 
 

6. ΔπηζθεπΪ θαη ζπληΪξεζε ηνπ θιηβΨλνπ αηκνχ Andromeda Vacuum XP κε sn VS020G130927 ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νΫθνπ Tecno-Gaz. Ν θιΫβαλνο παξνπζηΨδεη πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγΫα ηνπ (error 4). Νη 
εξγαζΫεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα εΫλαη νη θΨησζη: 

-Απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ θιηβΨλνπ 
-ΑληηθαηΨζηαζε ησλ αληαιιαθηηθψλ: κηθξνδηαθφπηεο Κ4-04ΛΝ+NC ERSCE, θΫιηξν λεξνχ, θΫιηξν αΩξνο, 

ιΨζηηρν πφξηαο. 
-Γεληθφο Ωιεγρνο θαιΪο ιεηηνπξγΫαο. 

Πε πεξΫπησζε πνπ θαηΨ ηελ δηΨξθεηα επηζθεπΪ ηνπ δηαπηζησζεΫ βιΨβε ε νπνΫα δελ εΫλαη αληρλεχζηκε ιφγσ ηεο 

ππΨξρνπζαο, ζα επαλΩιζνπκε κε λΩα εηζΪγεζε. 

Ρα αλσηΩξσ αληαιιαθηηθΨ ζα πξΩπεη λα εΫλαη απφιπηα ζπκβαηΨ κε ην κερΨλεκα. ΑπαηηεΫηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηΪ λα ιεηηνπξγεΫ κε ζχζηεκα δηαρεΫξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλΪ πξφηππα EN ISO 
13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΩξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηΪζεηο ηεο .Α. Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 

ηνπ π.γεΫαο. Ρα αλσηΩξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληΫζηνηρα δηθαηνινγεηηθΨ θαη λα θΩξνπλ εγγχεζε δχν 

εηψλ. Λα θαηαηεζνχλ βεβαηψζεηο εθπαΫδεπζεο ησλ ηερληθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νΫθν ηνπ κεραλΪκαηνο. 
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