
         

                          Αγξίλην, 25    Οθησβξίνπ    2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.14357  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σαρ. Γ/λζε         : 3ν ρικ Δ.Ο. Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ   
Σαρ. Κώδηθαο : 30100, Αγξίλην   

Πιεξνθνξίεο : Γ. Γνύια    

Σει.                   : 26413-61230   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ(10)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 
1. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνχ ληπηήξσλ ζηα Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 650,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκήζεηα ειεθηξηθνχ ηξαπεδηνχ δχν νθζαικνινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Σ.Δ.Ι, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

1.100,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκήζεηα θνπβέξηαο ςχμεο-ζέξκαλζεο γηα ηνλ ρψξν ηεο Αλάλεςεο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

600,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ κπνπθαιηψλ γηα πγξαληήξα θαη αθξνθπζίσλ λεθεινπνίεζεο γηα ηελ Παζνινγηθή 

Κιηληθή, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  980,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπαηαξίαο γηα ηελ γελλήηξηα ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλίνπ, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  250,00 € + Φ.Π.Α. 

6. Διαηνρξσκαηηζκφ ηζφγεηνπ ρψξνπ ηνπ Ξελψλα Ίξηδα, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  900,00 € + Φ.Π.Α. 

7. Πξνκήζεηα θαηλνχξηαο θαζεηίλαο εμεηαζηηθψλ θξπζηάιισλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ νθζαικνινγηθνχ 

ηαηξείνπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  700,00 € + Φ.Π.Α. 

8. Πξνκήζεηα επηηνίρησλ ηαρπζπλδέζκσλ απαγσγήο ησλ ρεηξνπξγείσλ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

280,00 € + Φ.Π.Α. 

9. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο UPS γηα ηνλ ςεθηνπνηεηή AGFA CR-30Υ ηεο ΜΔΘ, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  550,00 € + Φ.Π.Α. 

10. Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ νδνθσηηζκφ ηνπ παιαηνχ Ννζνθνκείνπ, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  400,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  6.410,00 € + 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. Σα αξηζκ.πξση. 3912/19-03-2019,773/16-01-2019,995/22-01-2019,6154/07-05-2019,6492/15-05-

2019,13468/09-10-2019,12617/25-09-2019,13459/09-10-2019,12230/18-09-2019 θαη 15313/17-10-2019  

αηηήκαηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ αξ. 1359  κε  ΑΓΑ:Ω06Μ46904Μ-00Ο απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.14243/23.10.2019 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 πξνκήζεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(10), 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 έσο ηηο 04-11-2019, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 14.00κ.κ. ζρεηηθή έγγξαθε 

θιεηζηή πξνζθνξά (ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε  «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά » ην ζέκα θαη 

ν αξηζκόο  πξσηνθόιινπ ηνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ). 

       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 θαη ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθνύ ληπηήξσλ ζηα Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 650,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηψλ (3) πξνζηαηεπηηθψλ πιαηζίσλ απφ plexiglass πάρνπο 10ρηι., πιάηνπο 

70εθ. (Υ2) θαη κήθνπο 100εθ. έθαζην, ζηνπο λεξνρχηεο ηνπ Αηκαηνινγηθνχ θαη Βηνρεκηθνχ Δξγαζηεξίνπ. 

Με ηηο αλσηέξσ θαηαζθεπέο ζα απνθεπρζεί ε δηαξξνή λεξνχ ζηνπο πάγθνπο εξγαζίαο ησλ Δξγαζηεξίσλ 

πάλσ ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο.  
 

2. Πξνκήζεηα ειεθηξηθνύ ηξαπεδηνύ δύν νθζαικνινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Σ.Δ.Ι, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  1.100,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ελφο ειεθηξηθνχ ηξνρήιαηνπ ηξαπεδηνχ ηνπνζέηεζεο δχν νθζαικνινγηθψλ νξγάλσλ γηα ην 

δεχηεξν Σαθηηθφ Δμσηεξηθφ Οθζαικνινγηθφ Ιαηξείν. Θα ηνπνζεηεζνχλ ε ζρηζκνεηδήο ιπρλία θαη ην 
δηαζιαζίκεηξν (παιαηφο εμνπιηζκφο) γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ηαηξψλ. Υαξαθηεξηζηηθά ηξαπεδηνχ: 

Να δηαζέηεη έδξα ηνπνζέηεζεο 2 νξγάλσλ κε δηαζηάζεηο 45cm (πιάηνο) Υ 90 cm (κήθνο) πεξίπνπ. 
Να δηαζέηεη κεραληζκφ ειεθηξηθήο αλχςσζεο ηεο έδξαο. 

Σν εχξνο ηεο ειεθηξηθήο αλχςσζεο λα ξπζκίδεηαη απφ 60-75 έσο 80-95 cm.  

Να δέρεηαη κέγηζην θνξηίν 80-100 Kgs. 
 

3. Πξνκήζεηα θνπβέξηαο ςύμεο-ζέξκαλζεο γηα ηνλ ρώξν ηεο Αλάλεςεο, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  600,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα δχν θνπβεξηψλ ςχμεο-ζέξκαλζεο Plastipad πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ελειίθσλ δηαζηάζεσλ 

61Υ152,40εθ. γηα ρξήζε κε ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ CSZ.  

Σν αλσηέξσ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ. Απαηηείηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 

13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 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. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην 

πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ηνπ πιηθνχ, ην πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ISO ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ CSZ.  

 

4. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ κπνπθαιηώλ γηα πγξαληήξα θαη αθξνθπζίσλ λεθεινπνίεζεο γηα ηελ 

Παζνινγηθή Κιηληθή, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  980,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ξνφκεηξα νμπγφλνπ, Precision medical Ακεξηθήο, ηχπνπ 8 MFA/15 

lpm: 

Αληαιιαθηηθά κπνπθαιάθηα πγξαληήξα ηχπνπ CH 200 (ηεκάρηα 40) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Η ρσξεηηθφηεηα ζε λεξφ λα είλαη 200 ml. 

 Να αληέρεη ζε πίεζε  5 bar. 

 Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε  ξνή αεξίνπ κέρξη  20 L/min.  

 Να κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζηνπο 121ν. 

 Να  έρεη ζπείξσκα  ζπκβαηφ κε ην  θαπάθη ηνπ πγξαληήξα (Flow meter ηχπνο CH 200). 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate). 

 Να θέξεη δηάθαλε θηάιε λεξνχ κε ελδείμεηο αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηάζκεο.     

 

Αθξνθχζηα λεθεινπνίεζεο (ξνπμνχληα) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
 Να είλαη κεηαιιηθφ.  

 Να έρεη ζπείξσκα Θ  9/16. 

 Να δηαζέηεη θσληθή κεηαιιηθή έμνδν κέζεο δηακέηξνπ 7,5 mm. 

 Να  επηηπγράλεη ζηεγαλνπνίεζε κε ζχζθημε κε ην ρέξη ρσξίο λα απαηηείηαη  ε ρξήζε εξγαιείσλ.  

     

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο 
θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ησλ εηδψλ σο ηαηξνηερλνινγηθά 

πξντφληα  ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 93/42/ ΔΔC /14-07-2014. 
 

 



5. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπαηαξίαο γηα ηελ γελλήηξηα ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλίνπ, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  250,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κηαο κπαηαξίαο BOSCH SILVER PLUS 12V 600 402 083 / 830A (EN) 100Ah πξνο 

αληηθαηάζηαζε ηεο ππάξρνπζαο ιφγσ ηνπ φηη παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ε γελλήηξηα θαηά ηελ εθθίλεζε. 

6. Διαηνρξσκαηηζκό ηζόγεηνπ ρώξνπ ηνπ Ξελώλα Ίξηδα, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  900,00 € + 

Φ.Π.Α. 

Διαηνρξσκαηηζκφ ηνπ δηαδξφκνπ θαη ηνπ ζαινληνχ-θαπληζηεξίνπ αζζελψλ ηνπ ηζνγείνπ ηνπ Ξελψλα Ίξηδα.Οη 

ηνίρνη θαη ηα ηαβάληα ζα ηξηθηνχλ, ζα πεξαζηνχλ έλα ζηξψκα αζηάξη, έλα ζηξψκα αληηκπθεηηαθφ θαη ηξία 

ζηξψκαηα ρξψκα εζσηεξηθνχ ρψξνπ ιεπθφ πιαζηηθφ Vivechrome. Οη πφξηεο θαη ηα θαζψκαηα ζα ηξηθηνχλ θαη 
ζα πεξαζηνχλ έλα ζηξψκα αζηάξη θαη δχν ζηξψκαηα ιαδνκπνγηά λεξνχ. Σα έπηπια ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ 

αλάδνρν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα κελ ππνζηνχλ θζνξέο. 

7.  Πξνκήζεηα θαηλνύξηαο θαζεηίλαο εμεηαζηηθώλ θξπζηάιισλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λένπ 

νθζαικνινγηθνύ ηαηξείνπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  700,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα κίαο θαηλνχξηαο θαζεηίλαο εμεηαζηηθψλ θξπζηάιισλ. Να απνηειείηαη απφ 232 ηεκάρηα κε 

πιαζηηθφ δαθηχιην (πιαίζην) φπνπ ζα αλαγξάθνληαη πάλσ ζε απηφλ, ζε αλάγιπθε κνξθή θαη επθξηλψο, νη 

κνίξεο ησλ θπιίλδξσλ θαη φρη πάλσ ζηνλ θξχζηαιιν. 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
- Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 

Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά. 

- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 
13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. 

ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ 
Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

8. Πξνκήζεηα επηηνίρησλ ηαρπζπλδέζκσλ απαγσγήο ησλ ρεηξνπξγείσλ, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  280,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα είθνζη (10) θαηλνχξησλ επηηνίρησλ ηαρπζπλδέζκσλ απαγσγήο Α.Α.Α. ηχπνπ EN 737-2 

(γσληαθέο αινπκηλίνπ) γηα ηηο ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο. 
9. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο UPS γηα ηνλ ςεθηνπνηεηή AGFA CR-30Υ ηεο ΜΔΘ, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  550,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (UPS) 2KVA ON LINE γηα ηνλ ςεθηνπνηεηή CR-30Υ 

AGFA πνπ βξίζθεηαη ζηε Μ.Δ.Θ. Η πξνκήζεηα θξίλεηαη πνιχ απαξαίηεηε ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ 

αλσηέξσ κεραλήκαηνο απφ ηηο πηψζεηο ηάζεηο (βπζίζεηο) ηεο ΓΔΗ νη νπνίεο κπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζνπλ 
δαπαλεξή βιάβε. 

Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο έσο δχν έηε θαη νη κπαηαξίαο ηνπ έσο έλα 
έηνο. 

Να θαηαηεζνχλ νη εγγπήζεηο εγγξάθσο. 
10. Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηνλ νδνθσηηζκό ηνπ παιαηνύ Ννζνθνκείνπ, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  400,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ηνπ θάησζη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ νδνθσηηζκφ πεξηκεηξηθά ηνπ παιαηνχ Ννζνθνκείνπ 

Αγξηλίνπ: -Σξηάληα (30) ιακπηήξεο πδξαξγχξνπ ηχπνπ αριάδη OSRAM HQL 125W E27 4000 lumen. 

- Γχν (2) ξειέ ξάγαο 4Υ25Α/230V ΑΒΒ ή HAGER. 
- Έλα (1) θσηνθχηηαξν εκέξαο-λχρηαο 16Α ΑΒΒ ή HAGER 
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