
 

                              

                                                                                            

                          Αγξέλην,   13     Απγνχζηνπ   2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.10855  

        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.                   : 26413-61230   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 

1. Πξνκάζεηα θαηλνχξησλ θαζεηψλ θσζθφξνπ γηα ηνλ ςεθηνπνηεηά AGFA CR-85X ηνπ αθηηλνινγηθνχ 

ηκάκαηνο, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.700,00 € + Φ.Π.Α. 

 2. Πξνκάζεηα κπαηαξηψλ γηα απηληδσηά θαη παηδηθφ αλαπλεπζηάξα ησλ ΣΔΠ, προϋπολογιζμού δαπάνης    

950,00 € + Φ.Π.Α. 

 3. Πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (κπΪιαζη), προϋπολογιζμού δαπάνης    1.880,00 € + Φ.Π.Α. 

4. ΔπηζθεπΫο ζην ΚΫληξν Ιαηξηθψλ Αεξέσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης    950,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Πξνκάζεηα αληιέαο πιχζεο γαζηξεληεξνινγηθάο δηαζεξκέαο, προϋπολογιζμού δαπάνης    2.300,00 € + 

Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  7.780,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκά ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  



8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ά ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνχ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ϋθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζΫκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλέαο νηθνλνκηθάο ρξάζεσο 2018 θαη ε νπνέα 

εγθξέζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. 9428/1-07-2019,8712/26-06-2019,10264/30-07-2019,9293/08-07-2019 θαη 9543/12-07-

2019  αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

15 . Σελ αξ. 1150  κε  ΑΓΑ:ΧΤ1Υ46904Μ-ΔΗ8 απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

16. Σελ  αξηζκ. πξση.10854/13.08.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξΫο πξνκάζεηεο ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο, Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα 

, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 23-08-2019, ημέρα Παραζκεσή  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

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

θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

.   Να δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξέπησζε πνπ αλαδεηρζεέ αλΪδνρνο γηα ηελ πξνκάζεηα ειεθηξνθαξδηνγξΪθνπ, 

ζεη αληαιιαθηηθψλ ρεηξηζκνχ θιηλψλ, αηζζεηάξσλ Ο2 θαη πδαηνπαγηδσλ θαη ζπληάξεζε ζηξσκΪησλ  

θαηΪθιηζεο, φπσο απηΫο  αλαγξΪθνληαη παξαθΪησ , δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειΫζεη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ ζα 

ηνπ νξέζεη ην Ννζνθνκεέν. 

Ο ρξφλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

       

 



 

 

 

 

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Πξνκάζεηα ηξηψλ (3) θαζεηψλ ςεθηαθάο αθηηλνγξαθέαο ηχπνπ CR MD4.0 GENERAL CAS, θαηΪιιειεο γηα ηo 

ςεθηαθφ ζχζηεκα CR 85-X AGFA δηαζηΪζεσλ 35 Υ 43 εθ. 

Σα αλσηΫξσ εμαξηάκαηα ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ην CR 85-X AGFA. Απαηηεέηαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα EN ISO 13485 

θαη EN ISO 9001, λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη λα 
θΫξεη πηζηνπνέεζε ησλ εμαξηεκΪησλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν AGFA-GEVAERT. 

Όια ηα παξαπΪλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο.  

ε πεξέπησζε πνπ ην πιηθφ θαηΪ ηε ρξάζε απνδεηρζεέ αθαηΪιιειν ν πξνκεζεπηάο δεζκεχεηαη γηα ηελ 
αληηθαηΪζηαζά ηνπ. 

 
 2. Πξνκάζεηα κηαο θαηλνχξηαο εξγνζηαζηαθάο κπαηαξέαο ηνπ απηληδσηά RESPONDER 2000 ηνπ νέθνπ GE θαη 

κηαο θαηλνχξηαο εξγνζηαζηαθάο κπαηαξέαο γηα ηνλ θνξεηφ παηδηθφ αλαπλεπζηάξα SIRIO BABY 200 sn SY0062 
ηνπ νέθνπ SIARE. 

Απαηηεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα 

EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/2004 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη λα θΫξεη πηζηνπνέεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν GE θαη SIARE 

ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. 

Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ θαη λα δνζεέ εγγχεζε ελφο Ϋηνπο απφ ηελ ηνπνζΫηεζε ησλ 

κπαηαξηψλ. 

 
3. Πξνκάζεηα ηνπ θΪησζη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ καο: 

Ballast 40071352407 PCB Style-EVG 13.3 V-CG-S γηα θσηηζηηθφ αζθαιεέαο ηχπνπ ΔΥΙΣ COOPER SAFETY 
22011 CG-S :  15 ΣΜΥ 

 
4. ΔπηζθεπΫο ζην ΚΫληξν Ιαηξηθψλ Αεξέσλ. 

Απαηηεέηαη πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ζηα θΪησζη αληαιιαθηηθΪ: 
- RFLU ¼’’ ξπζκηζηάο ηαρχηεηαο (metal work) (ηκρ. 1) 

- Έκβνιν ζεξκνζηαηηθάο βαιβέδαο 55-71 KS ks9-67 (ηκρ. 2) 
- ΙκΪληαο 8-10 bar KS29/KSA18-13bar (ηκρ. 3) 

 
Η ανάδοτος εηαιρεία θα  είναι κάηοτος ηων παρακάηω ζσζηημάηων διαζθάλιζης ποιόηηηας ήηοι: 

• ΔΝ ISO 9001/2015 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη εγθαηαζηΪζεσλ ζπζηεκΪησλ ηαηξηθψλ 

αεξέσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκΫο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ γ) 
ηελ παξαγσγά ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ πηζηνπνέεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ δ) 

ζπληάξεζε θαη επηζθεπά εγθαηαζηΪζεσλ ηαηξηθψλ αεξέσλ 
• ISO ΔΝ 13485/2012 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη εγθαηαζηΪζεσλ ζπζηεκΪησλ ηαηξηθψλ 

αεξέσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκΫο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ γ) 

ηελ παξαγσγά ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ πηζηνπνέεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ δ) 
ζπληάξεζε θαη επηζθεπά εγθαηαζηΪζεσλ ηαηξηθψλ αεξέσλ 

• ISO ΔΝ 14001 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη εγθαηαζηΪζεσλ ζπζηεκΪησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ 
θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκΫο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ γ) ηελ 

παξαγσγά ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ πηζηνπνέεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ δ) ζπληάξεζε 
θαη επηζθεπά εγθαηαζηΪζεσλ ηαηξηθψλ αεξέσλ 

• Βεβαέσζεο γηα ηελ νξζά δηαλνκά ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 

ΓΤ8/Γ.Π.νηθ/1348/2004. 
• Αζθαιηζηάξην ζπκβφιαην Αζηηθάο Δπζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, σο αζηηθψο ππεχζπλνπ ζχκθσλα κε ην 

λφκν (βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζηηθνχ δηθαένπ πεξέ αδηθνπξαμέαο θαη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν. 
2251/1994 πεξέ επζχλεο παξαγσγνχ γηα ειαηησκαηηθΪ πξντφληα) 

 

Όιεο νη εξγαζέεο ζα εθηεινχληαη απφ κφληκν εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ, πνπ εέλαη θΪηνρνη ησλ αδεηψλ πνπ 
πξνβιΫπεη ην ΠΓ55/200 (αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην ΠΓ112/2012),  ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο:  

• ΔΝ 737 -3  



• ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and 

vacuum)  

βΪζεη θαη ησλ νπνέσλ εθηεινχληαη νη απαηηνχκελεο δνθηκΫο ηφζν ζηα δέθηπα, φζν θαη ζηηο ινηπΫο 
εγθαηαζηΪζεηο. 

 
ΔΓΓΤΗΗ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΟΡΟΙ 

Σα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα εέλαη θαηΪιιεια γηα εγθαηαζηΪζεηο ηαηξηθψλ  αεξέσλ, ζα εέλαη ζχκθσλα κε 

ηνπο αληέζηνηρνπο θαλνληζκνχο  ηνπ εέδνπο ηεο ΔΔ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθΪ θαηαιιειφηεηαο CE. 
Ο ζπληεξεηάο ζα εθηειεέ ηηο εξγαζέεο ζπληάξεζεο αθξηβψο φπσο απηΫο  νξέδνληαη ζην Ϊξζξν ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαη ζπγθεθξηκΫλα ζχκθσλα κε ηα  πξνβιεπφκελα ζηα επέ κΫξνπο 
ζεκεέα. 

 Ο ζπληεξεηάο παξΫρεη εγγχεζε θαιά ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηελ απνθιεηζηηθά επζχλε ζε πεξέπησζε αηπράκαηνο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ά ζε ηξέηνπ απφ 

ελΫξγεηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε ηεο ζπληάξεζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ. 

Η αλαζΫηνπζα αξρά (Ννζνθνκεέν) δε ζα επηβαξχλεηαη κε θαλΫλα πνζφ γηα εξγαηηθΪ, αληαιιαθηηθΪ, πιηθΪ θαη 
ινηπΪ Ϋμνδα απνθαηΪζηαζεο ηεο βιΪβεο ε νπνέα ζα πξνΫιζεη απφ αζηνρέα αληαιιαθηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ θαηΪ ηελ ζπληάξεζε. 
Όια ηα αληαιιαθηηθΪ θαη πιηθΪ πνπ ζα πξνζθνκέδεη ν ζπληεξεηάο, γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο ιεηηνπξγέα ηνπ 

ΚΫληξνπ ζα εέλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρεέξηζηα, ρσξέο ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε ηεο πξνδηαγξαθΫο ηνπ 

θαηαζθεπαζηά. 
Σν Ννζνθνκεέν δηαηεξεέ ην δηθαέσκα, λα ειΫγρεη θΪζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηάο, ππνρξεψλεηαη 

λα ππαθνχεη ζε θΪζε εληνιά ησλ αξκνδέσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνέν δελ εθπιεξψλεη ηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο. 

Γηα πεξηπηψζεηο, πνπ ελδερφκελα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα πιεκκεινχο ζπληάξεζεο ηνπ κεραλάκαηνο ά 
θαηαζηΪζεηο πνπ λα απνδεηθλχνπλ αδηαθνξέα εθ κΫξνπο ηνπ ζπληεξεηά, κε αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ ηκάκαηνο, ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα, λα αθνινπζάζεη θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ θΪζε 

λφκηκε δηαδηθαζέα, λα θαηαγγεέιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζε δηαδηθαζέεο κειινληηθά ζπληάξεζεο 
κεραλεκΪησλ λα ηεο ιΪβεη ζνβαξΪ ππφςηλ. 

Ο ζπληεξεηάο ζα ζπλεξγΪδεηαη κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγέα 
ησλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

 

5. Πξνκάζεηα κηαο αληιέαο πιχζεο γηα γαζηξεληεξνινγηθά ρξάζε κΫζσ ελδνζθνπένπ. Η ΑΝΣΛΙΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ 
ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΛΤΣΑ ΤΜΒΑΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ EMED ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΑ. 
 

Απαιηούνηαι ηα κάηωθι: 

• Να δηαζθαιέδεη Ϊξηζηε νξαηφηεηα. 
• Να δηαηεξεέ θαζαξφ ην ζεκεέν ηεο επεκβαηηθάο πξΪμεο. 

• Να κεηψλεη ηελ πξνζθφιιεζε ηζηψλ ζην νπηηθφ πεδέν ησλ ελδνζθνπέσλ. 
• Να απμΪλεη ηελ αγσγηκφηεηα ηνπ ηζηνχ, δηαζθαιέδνληαο ηαρχηεξα απνηειΫζκαηα ηεο ειεθηξνρεηξνπξγηθάο 

επΫκβαζεο. 
• Να Ϋρεη δπλαηφηεηα Ϊκεζεο θαη εχθνιεο πξνζαξκνγάο ηεο ξνάο ηνπ πγξνχ κΫζσ ηνπ πέλαθα ειΫγρνπ.  

• Να δηαζΫηεη κηθξνεπεμεξγαζηά γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο ξνάο ηνπ πγξνχ. 

• Να πξνθαιεέ ειΪρηζην ζφξπβν (επέπεδν κΫγηζηνπ ζνξχβνπ 50 dBa). 
• Να δηαζΫηεη θηΪιε πγξνχ πνιιαπιψλ ρξάζεσλ κε ηα απαξαέηεηα ζπλδεηηθΪ παξνράο ξνάο. 

• Να δηαζΫηεη κηθξφ κΫγεζνο θαη λα Ϋρεη δπλαηφηεηα ηνπνζΫηεζεο ζε ηξνράιαηε βΪζε πξνθεηκΫλνπ λα 
δηαζθαιέδεηαη ε φζν ην δπλαηφλ πην εχθνιε πξφζβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ελδνζθφπεζεο. 

• Να δχλαηαη λα ζπλδεζεέ κε αζχξκαην θαη ελζχξκαην πνδνδηαθφπηε. 

• Να δηαζΫηεη ην ρακειφηεξν δπλαηφ βΪξνο (Ϋσο 4,5 θηιΪ) γηα επθνιέα ζηε κεηαθνξΪ ζηηο ελδνζθνπηθΫο 
αέζνπζεο.  

Σετνικά Υαρακηηριζηικά: Να διαθέηει: 
• ΣΪζε : 220-240V AC 

• πρλφηεηα 50/60 Hz 
• Ιζρχ : 40VA 

• Σχπν αληιέαο: πεξηζηαιηηθά 3 θπιέλδξσλ 

• Φεθηαθφ Ϋιεγρν ξνάο κΫζσ ςεθηαθάο Ϋλδεημεο 
• Καηεγνξέα πξνζηαζέαο απφ ειεθηξνπιεμέα: Καηεγνξέα Ι  

Να διαθέηει παραμέηροσς Ροής: 
• ΠαξνρΫηεπζε Ø 1.6 mm : Ϋσο θαη 135 ml/ιεπηφ πεξέπνπ 

• ΠαξνρΫηεπζε Ø 3.2 mm : Ϋσο θαη 410 ml/ιεπηφ πεξέπνπ 

• ΠαξνρΫηεπζε Ø 6.4 mm : Ϋσο θαη 1900 ml/ιεπηφ πεξέπνπ  
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 



ΔΓΓΤΗΗ: Γηα ην πξνζθεξφκελν εέδε δέδεηαη εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο γηα  Ϋμη (6) κάλεο  απφ ηελ νξηζηηθά 

παξΪδνζε ηνπ, θαζψο θαη ε απνθαηΪζηαζε θΪζε βιΪβεο πνπ ζα παξνπζηαζζεέ κε αληηθαηΪζηαζε ησλ 

απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ. Δμαηξνχληαη ηα αλαιψζηκα.  
Απφ ηελ εγγχεζε εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο δεκηψλ πνπ νθεέινληαη ζε εμσηεξηθνχο κε ειεγρφκελνπο απφ ηελ 

εηαηξεέα καο παξΪγνληεο, φπσο: 
• Βέαηε θαηαζηξνθά. 

• ΔλΫξγεηεο κε ζχκθσλεο κε ηηο νδεγέεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

• ΔπΫκβαζε απφ κε εμνπζηνδνηεκΫλα Ϊηνκα. 
• Γφινο. 

Απαηηεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα 
EN ISO 13485:2016, EN ISO 9001:2015 θαη ΔΝ ISO 14001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο 

ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/2004 ηνπ Τπ.Τγεέαο. Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ. 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ: Η εγθαηΪζηαζε ηνπ ζπζηάκαηνο ζα γέλεη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεέμνπκε θαη πξΫπεη λα 

παξΫρεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν ΓΧΡΔΑΝ.  

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: H εθπαέδεπζε ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ζηελ απαηηνχκελε ζπληάξεζε λα παξΫρεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν 
ΓΧΡΔΑΝ. 
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