
 
 

                          Αγξίλην,     30     επηεκβξίνπ    2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.12831  

        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 ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 
ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ, προϋπολογιζμού δαπάνης 550,00 € + Φ.Π.Α. 

 2.   Σνπνζέηεζε εμαεξηζκνχ ζην γπλαηθείν WC ηνπ Ακθηζεάηξνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης   250,00 € + 

Φ.Π.Α. 

3.   Πξνκήζεηα επηηνίρησλ κεραληζκψλ ιήςεσο νμπγφλνπ θιηληθψλ θαη ρεηξνπξγείσλ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης   550,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Δπηζθεπή θαισδίνπ ςπρξνχ θσηηζκνχ XENON, προϋπολογιζμού δαπάνης   270,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Πξνκήζεηα ξννκέηξσλ Ο2 κε πγξαληήξεο γηα ηελ Οπξνινγηθή Κιηληθή, προϋπολογιζμού δαπάνης   650,00 

€ + Φ.Π.Α. 

6. Πξνκήζεηα ελφο πιήξεο ζεη ειεθηξνδίσλ αζζελψλ γηα ΗΚΓ ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο, προϋπολογιζμού 

δαπάνης   150,00 € + Φ.Π.Α. 

7. Πξνκήζεηα πεξηρεηξίδσλ γηα DINAMAP V100 GE ηεο Οξζνπεδηθήο Κιηληθήο, προϋπολογιζμού δαπάνης   

120,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  2.540,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 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 Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

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

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 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 Ν.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 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 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 Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα 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 Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.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 Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 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 Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. 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.7452/03-06-2019,10304/31-07-2019,11317/19-08-2019,11369/30-08-2019,11370/30-08-

2019,11464/03-09-2019 θαη 11680/06-09-2019  αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

15 . Σελ αξ. 1282  κε  ΑΓΑ:ΩΦΛΒ46904Μ-093 απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

16. Σελ  αξηζκ. πξση.12716/26.09.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο επηζθεπέο θαη πξνκήζεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, άθξσο απαξαίηεηεο  

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε 

Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 11-10-2019, ημέρα Παραζκεσή  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

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

θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       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: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να 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 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Πξνκήζεηα ηνπ θάησζη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο: 
Ballast schwabe DSEB-AT84X18WT05 U-OUT=350V 4x18w ac220-240 κε 12 εμφδνπο  30 ηκρ 



 

2. Σνπνζέηεζε θαηλνχξηνπ δηπινχ ελεξγεηαθνχ ηδακηνχ δηαζηάζεσλ 90Υ120εθ. θαη κε κεραληθφ εμαεξηζκφ κε 

ηε ρξήζε γεξαλνχ γηα ηελ εμαγσγή ησλ αληειηαθψλ πεξζίδσλ ζην γπλαηθείν WC ηνπ ρψξνπ ηνπ 
Ακθηζεάηξνπ. 

   
3. Πξνκήζεηα είθνζη (20) θαηλνχξησλ επηηνίρησλ κεραληζκψλ ιήςεσο νμπγφλνπ ηχπνπ Ο2-ENV 737-6 γηα ηηο 

θνλζφιεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ησλ ζαιάκσλ ησλ θιηληθψλ θαη ησλ ρεηξνπξγείσλ θαζψο θαη ηελ επηζθεπή 

δεθαηεζζάξσλ (14) αθφκε ίδησλ ιήςεσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ζα παξαδνζνχλ 
ζηνλ αλάδνρν κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 

4. Δπηζθεπή ελφο θαισδίνπ  (νπηηθή ίλα) ςπρξνχ θσηηζκνχ XENON γηα θάκεξα ιαπαξνζθνπηθψλ 
επεκβάζεσλ. 

Δξγαζίεο επηζθεπήο: 

-Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθνχ θαιχκκαηνο 

-Δπηζθεπή θαη γπάιηζκα ζπλδεηηθψλ άθξσλ 

-Αληηθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ ζπλδεηηθψλ 
-Αληηθαηάζηαζε νπηηθψλ ηλψλ 

-Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ XENON γηα ηελ πεγή ςπρξνχ θσηηζκνχ 
-Δπαλαζχλδεζε νπηηθψλ ηλψλ κε ζπλδεηηθά.  

Ο αλάδνρνο λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα επηζθεπαζκέλα κέξε 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ. 

Σα δε αληαιιαθηηθά λα πξνκεζεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη λα θέξνπλ ηελ πξνβιεπφκελε 

ζήκαλζε CE. 

Να θαηαηεζεί βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ΓΤ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348 (ΦΔΚ 

32/Β/2004), Δ3/833 (ΦΔΚ 1329/Β/1999) θαη πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2015 
 

5. Πξνκήζεηα δέθα (10) επηηνίρησλ άζξαπζησλ ξννκέηξσλ νμπγφλνπ, Precision medical Ακεξηθήο, ηχπνπ 8 

MFA/15 lpm κε άζξαπζηε ζηήιε, βχζκα ηχπνπ ENV 737-6, κε πγξαληήξα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ CH 200, 
9/16 κε κεηαιιηθή είζνδν θαη έμνδν (άζξαπζην θαπάθη, κπνπθαιάθη, θιάληδα) γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Οπξνινγηθήο Κιηληθήο. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Σν ζψκα ηνπ ξνφκεηξνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην πνπ ην θαζηζηά ειαθξχηεξν απφ άιια 

ξνφκεηξα, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ιηγφηεξε θαηαπφλεζε ζηε ιήςε νμπγφλνπ. Να δηαζέηεη κία έμνδν 
θνριησηή γηα ηε ζχλδεζε δηάθνξσλ ζπζθεπψλ (πγξαληήξεο, ζπλδεηηθά ζσιήλσλ  θηι). Η θνριησηή έμνδνο λα 

έρεη ζπείξσκα  9/16 UNF γηα λα είλαη δπλαηή θαη ε ζχλδεζε ησλ πγξαληήξσλ θαη λεθεινπνηεηψλ κηαο ρξήζεο 
(AQUA PACK) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη ΜΔΘ. Σν ξνφκεηξν λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ξχζκηζεο 

ηεο ξνήο κέρξη 15 ιίηξα αλά ιεπηφ κε πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. Η κέηξεζε ηεο ξνήο λα γίλεηαη κε ζηήιε-κπίιηα, 

φπνπ φιε ε δηάηαμε κέηξεζεο λα είλαη εληειψο άζξαπζηε (θαηαζθεπαζκέλε απφ δηάθαλν πιαζηηθφ 
POLYCARBONATE), ελψ νη ελδείμεηο κέηξεζεο ηεο ξνήο λα βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ξνφκεηξνπ 

γηα λα κελ ζβήλνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηνπο θαζαξηζκνχο. Η βαζκνλφκεζε ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο ηνπ 
ξνφκεηξνπ λα είλαη 0–15 ιίηξα αλά ιεπηφ. Η δε δηαβάζκηζε ησλ ελδείμεσλ κέηξεζεο λα μεθηλάεη απφ 0,5 

lit/min απμαλφκελε αλά 0,5 lit/min κέρξη ηα 5 lit/min θαη ζπλερίδεη απμαλφκελε αλά  1 lit/min έσο θαη  ηα 15 
lit/min. Με αθξίβεηα ± 0.25 lpm απφ 0,5 lpm  έσο 5lpm θαη ± 0.50 lpm απφ 6 lpm  έσο 15lpm. Η πίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνφκεηξνπ θαζψο θαη ε πίεζε βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμήο λα  είλαη 4,14 bar(60 

psi). Να δηαζέηεη θίιηξν ζηελ είζνδν. Κάζε ξνφκεηξν λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ηνπ είδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ ζχκθσλα 

κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 93/42/ ΔΔC. Να αλαγξάθνληαη ζην ζψκα ηνπ θαηά ηξφπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη 
αλεμίηειν ηα θάησζη ζηνηρεία:  Ο ζπκβνιηζκφο  ηνπ νμπγφλνπ (Ο2) θαη ε ιέμε OXYGEN. Η πίεζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ξνφκεηξνπ πνπ είλαη αληίζηνηρα θαη ε πίεζε ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμήο ηνπ. ηνηρεία  γηα 

δηαζθάιηζε ηεο ηρληιαζηκφηεηαο φπσο ν ηχπνο (κνληέιν) ηεο ζπζθεπήο θαη ν  αξηζκφο παξηίδαο. πκβνιηζκφο 
γηα ηε κε ρξήζε ειαίνπ. Έλδεημε γηα ην ζεκείν ηεο κπίιηαο φπνπ πξέπεη λα δηαβάδεηαη ε ξνή (δηαβάδεηαη ζην 

θέληξν  ηεο κπίιηαο). Έλδεημε ηεο θνξάο αχμεζεο ηεο ξνήο ζην δηαθφπηε ηνπ ξνφκεηξνπ.  ΣΑΥΤΤΝΓΔΜΟ 
ΟΞΤΓΟΝΟΤ: χκθσλνο κε ην πξφηππν ENV 737-6. 

Τγξαληήξαο θπζαιίδσλ  πνιιαπιψλ ρξήζεσλ CH 200.     
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate) θαη νη ζχλδεζκνη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν. Να απνζηεηξψλεηαη ζε απηφκαην θιίβαλν ζεξκνθξαζίαο 



αηκνχ 121νC γηα 15 min. ην κέγηζην, ζε ζρεηηθή πίεζε 1 bar. Να θέξεη δηάθαλε θηάιε λεξνχ κε ελδείμεηο 

αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηάζκεο.     

Να θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ηνπ είδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ  ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή νδεγία 93/42/ ΔΔC /14-07-2014. 
 

6. Πξνκήζεηα ελφο (1) εξγνζηαζηαθνχ ζεη ειεθηξνδίνπ αζζελψλ γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν MAC 1600 GE 

ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο. Σν ζεη ζα πεξηιακβάλεη 10πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο, 4 ειεθηξφδηα άθξσλ θαη 6 
πξνθάξδηα ειεθηξφδηα (βεληνχδεο).  

Σν αλσηέξσ αληαιιαθηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην κεράλεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO SO 

9001:2012, ΔΝ ISO SO 13485:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα θέξεη εγγχεζε δχν εηψλ. Δπηπιένλ λα 

θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ηνπ ζεη θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ θαηαζθεπαζηή GE. 

ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ. 
 

7. Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Οξζνπεδηθήο Κιηληθήο: 

- Σέζζεξηο (4) πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (23-33εθ.), GE CRITICON, βηδσηφο 
ζχλδεζκνο (screw) γηα DINAMAP V100 ηεο GE. 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα. Απαηηείηαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 

13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 

ηνπ Τπ.Τγείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Όια ηα 
παξαπάλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ. 
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