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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ(9)».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
1. Πξνκάζεηα πδξαπιηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ΧΣΡΑΣΟ απφ ην ΔΚΔΠΤ,
προϋπολογιζμού δαπάνης 500,00 € + Φ.Π.Α.
2. Πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ΧΣΡΑΣΟ απφ ην ΔΚΔΠΤ,
προϋπολογιζμού δαπάνης 300,00 € + Φ.Π.Α.
3. Έιεγρν θαη επηζθεπά κηαο δηαζεξκέαο ησλ Υεηξνπξγεέσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης
Φ.Π.Α.

300,00 € +

4. Δπηζθεπά ειεθηξνθαξδηνγξΪθνπ ηεο Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο, προϋπολογιζμού δαπάνης 250,00 € +
Φ.Π.Α.
5. Δπηζθεπά αεξνπξένλνπ νζηψλ MicroAire ησλ ρεηξνπξγεέσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 270,00 € +
Φ.Π.Α.
6. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ιακπηάξσλ ρεηξνπξγηθψλ πξνβνιΫσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης
900,00 € + Φ.Π.Α.
7. Πξνκάζεηα ειεθηξνδέσλ απηλέδσζεο γηα απηληδσηά ηεο Παζνινγηθάο Κιηληθάο, προϋπολογιζμού
δαπάνης 300,00 € + Φ.Π.Α.
8. Πξνκάζεηα πδξαπιηθψλ & ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ γηα ηα ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγξηλένπ θα Ακθηινρέαο,
προϋπολογιζμού δαπάνης 700,00 € + Φ.Π.Α.
9. Πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ,
προϋπολογιζμού δαπάνης 950,00 € + Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 4.470,00 € + 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 29-62000 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 (ελζσκΪησζε 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. Σα αξηζκ.πξση.15908/25-11-2019,15907/25-11-2019,15670/20-11-2019,12098/16-09-2019,15207/12-112019,15275/13-11-2019,12286/19-09-2019,15276/13-11-2019 θαη 14924/06-11-2019 αηηάκαηα ηεο Σερληθάο
Τπεξεζέαο.
14. Σελ αξ. 1589 κε ΑΓΑ:ΧΦΟΓ46904Μ-1ΟΗ απφθαζε δΫζκεπζεο δαπΪλεο.
15. Σελ αξηζκ. πξση.16426/04.12.2019 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(7), 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 20-12-2019, 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.
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. Προμήθεια σδρασλικού σλικού για ηις ανάγκες ηοσ προγράμμαηος ΩΣΡΑΣΟ από ηο ΔΚΔΠΤ,
προϋπολογιζμού δαπάνης 500,00 € + Φ.Π.Α.
Πξνκάζεηα ηνπ θΪησζη πδξαπιηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Ϊζθεζεο εηνηκφηεηαο ΧΣΡΑΣΟ
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ην ΔΚΔΠΤ (πξνζηΫζεθαλ ζηελ Ϊζθεκε αθφκα ηξέα θαηαιχκαηα).
Αλαιπηηθφηεξα ζα ρξεηαζηνχκε:
Νεξνζσιάλαο 1’’ ½ 38mm, 100 κΫηξα
ΛΪζηηρν Φ18Υ2.5 20ΑΣΜ πφζηκν, 150 κΫηξα
ΛΪζηηρν Φ22Υ3 20ΑΣΜ πφζηκν, 40 κΫηξα
πιιΫθηεο 1’’ 3 νπψλ κπΪξαο, 2 ηεκΪρηα
Ραθφξ Φ18Υ2.5 24Υ19 πιαζηηθΪ, 6 ηεκΪρηα
ΣΪπα 1’’ ζει. νξεηρ., 1 ηεκΪρην
πζηνιά 1’’Υ3/4 Ακεξηθάο νξεηρ., 1 ηεκΪρην
Γηαθφπηεο ¾ Bukati, 1 ηεκΪρην
Μαζηφο ¾’’ νξεηρ. Β.Σ., 2 ηεκΪρηα
ΓσληΪ ¾ ΜΔΒ νξεηρ. Β.Σ., 1 ηεκΪρην
Ραθφξ Φ22Υ3/4’’ 3.0 αξζ. πιαζηηθάο, 1 ηεκΪρην
Ραθφξ Φ22Υ1/2’’ 3.0 αξζ. πιαζηηθάο, 1 ηεκΪρην
Γσλέα Φ22Υ22 3.0 πιαζηηθάο, 1 ηεκΪρην
Σαθ ½ νξεηρ., 4 ηεκΪρηα
Μαζηφο ½ νξεηρ., 6 ηεκΪρηα
Γηαθφπηεο ½ Bukati, 4 ηεκΪρηα
Γηαθφπηεο κέλη πιαζηηθάο Φ18, 6 ηεκΪρηα
Ραθφξ Φ18Υ1/2’’ 2.5 αξζ. πιαζη., 6 ηεκΪρηα
ΣΪπα ¾ αξζ. νξεηρ., 3 ηεκΪρηα
Σαθ Φ18Υ18Υ18 2.5 πιαζηηθάο, 2 ηεκΪρηα
ΚαξθηΪ Μ6 8Υ18 θνληΪ FERE, 1 ηεκΪρην
ΣζΫξθη δηΪηξεην κηθξφ 0.75Υ13, 1 ηεκΪρην
ηθφλη λεξνρχηνπ Cobra 1’’ ½, 3 ηεκΪρηα
ΚΪλνπια ½ cim αληηπαγσηηθά, 2 ηεκΪρηα
Γσλέα Φ18Υ1/2’’ 2.5 ζηάξηγκα Π, 2 ηεκΪρηα
ηάξηγκα ζηδεξ/λα 1 ¼ κνλφ, 2 ηεκΪρηα
σιελνκαζηφο ½’’ 50cm γαιβ., 2 ηεκΪρηα
Γσλέα ½’’ γαιβ., 2 ηεκΪρηα
πηξΪι ζπλδ. Β.Σ. inox ½ ζει.8, 3 ηεκΪρηα
Κνιιεηφ Φ40 valsir, 3 ηεκΪρηα
ΓηαζηνιΫο Φ50Υ32, 3 ηεκΪρηα
2. Προμήθεια ηλεκηρολογικού σλικού για ηις ανάγκες ηοσ προγράμμαηος ΩΣΡΑΣΟ από ηο
ΔΚΔΠΤ, προϋπολογιζμού δαπάνης 300,00 € + Φ.Π.Α.
Πξνκάζεηα ηνπ θΪησζη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Ϊζθεζεο εηνηκφηεηαο
ΧΣΡΑΣΟ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ην ΔΚΔΠΤ (πξνζηΫζεθαλ ζηελ Ϊζθεζε αθφκα ηξέα θαηαιχκαηα).
Αλαιπηηθφηεξα ζα ρξεηαζηνχκε:
100 κΫηξα κπαιαληΫδα-θαξνχιη 3Υ2.5 (εχθακπην θαιψδην), ηεκΪρηα 3
Νηνπέ Δ27, ηεκΪρηα 3
50 κΫηξα θαιψδην 2Υ0.75, ηεκΪρην 1
3. Έλεγτο και επιζκεσή μιας διαθερμίας ηων Υειροσργείων, προϋπολογιζμού δαπάνης 300,00 € +
Φ.Π.Α.
Έιεγρν θαιάο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ επηζθεπά ηεο δηαζεξκέαο ALSA EXCELL 350 MCDSe s/n: 7123-03/13 ησλ
Υεηξνπξγεέσλ γηα ηπρφλ δηαξξνά ξεχκαηνο θαη απφδνζεο ζσζηάο ηζρχνο ζηελ Ϋμνδν.
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.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο. Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ.

ΜεηΪ απφ ηελ επηζθεπά ζα παξαδνζεέ ζην ηκάκα ΒΙΣ ηνπ Ννζνθνκεένπ ην πηζηνπνηεηηθφ-δειηέν εξγαζέαο
θαιάο ιεηηνπξγέαο ηεο δηαζεξκέαο.
4. Δπιζκεσή ηλεκηροκαρδιογράθοσ ηης Καρδιολογικής Κλινικής, προϋπολογιζμού δαπάνης
250,00 € + Φ.Π.Α.
ΑπνθαηΪζηαζε βιΪβεο ζηνλ ειεθηξνθαξδηνγξΪθν Nihon Kohden Cardiofax ηεο Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο γηα ηνλ
νπνέν ελδΫρεηαη λα ρξεηΪδεηαη επηζθεπά ε πιαθΫηα απαγσγψλ ηνπ.
Ο αλσηΫξσ ΗΚΓ ζπγθαηαιΫγεηαη ζηνλ παιαηφ εμνπιηζκφ ην Ννζνθνκεένπ.
Απαηηεέηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά
πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α.
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο.
5. Δπιζκεσή αεροπρίονοσ οζηών MicroAire ηων τειροσργείων, προϋπολογιζμού δαπάνης 270,00 €
+ Φ.Π.Α.
Δπηζθεπά ελφο αεξνπξένλνπ νζηψλ MICROAIRE κε ref.no.: 7200-200 θαη sn: - .
Δξγαζέεο επηζθεπάο:
Απνζπλαξκνιφγεζε-θαζαξηζκφο
ΑληηθαηΪζηαζε ξνπιεκΪλ ξφηνξα (2ηκρ.)
ΑληηθαηΪζηαζε πηεξπγέσλ ξφηνξα (5 ηκρ.)
ΑληηθαηΪζηαζε θιαληδψλ & «o-rings» (5 ηκρ.)
Λέπαλζε & Ϋιεγρνο θαιάο ιεηηνπξγέαο.
Σα αεξνπξένλα θαη αεξνηξχπαλα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηΪ θφξνλ ζηηο νξζνπεδηθΫο επεκβΪζεηο γη’απηφ θαη ε
επηζθεπά ηνπο ζεσξεέηαη αλαγθαέα θαη επεέγνπζα.
Ο αλΪδνρνο λα παξαδψζεη κε ην πΫξαο ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο γηα ηα επηζθεπαζκΫλα κΫξε
δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ 6 κελψλ. Σα δε αληαιιαθηηθΪ λα πξνκεζεχνληαη απφ πηζηνπνηεκΫλνπο ζπλεξγΪηεο θαη
λα θΫξνπλ ζάκαλζε CE.
Να θαηαηεζεέ βεβαέσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο ΓΤ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348 (ΦΔΚ
32/Β/2004) θαη Δ3/833 (ΦΔΚ 1329/Β/1999) νξζάο δηαλνκάο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
6. Προμήθεια και ανηικαηάζηαζη λαμπηήρων τειροσργικών προβολέων, προϋπολογιζμού
δαπάνης 900,00 € + Φ.Π.Α.
Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε πΫληε (5) lateral led γηα ηνλ ρεηξνπξγηθφ πξνβνιΫα Pentaled 30 ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ RIMSA πνπ βξέζθεηαη ζην ζεπηηθφ ρεηξνπξγεέν ησλ Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξεέσλ.
Σα αληαιιαθηηθΪ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ηνλ αλσηΫξσ πξνβνιΫα.
Απαηηεέηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά 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.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο.
Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαη λα θΫξνπλ εγγχεζε ηνπιΪρηζηνλ ελφο
Ϋηνπο. Να θαηαηεζεέ ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν RIMSA.
7. Προμήθεια ηλεκηροδίων απινίδωζης
για
προϋπολογιζμού δαπάνης 300,00 € + Φ.Π.Α.

απινιδωηή

ηης

Παθολογικής

Κλινικής,

Πξνκάζεηα πΫληε (5) δεπγψλ απηνθφιιεησλ ειεθηξνδέσλ απηλέδσζεο ελειέθσλ γηα απηληδσηά RESPONDER AED
GE ηεο Παζνινγηθάο Κιηληθάο.
Σα αλαιψζηκα ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ην κερΪλεκα. Απαηηεέηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά 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.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη λα
θΫξεη πηζηνπνέεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν GE ησλ αλαισζέκσλ ηνπ.
Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ.
8. Προμήθεια σδρασλικών & ηλεκηρολογικών σλικών για ηα ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγρινίοσ κα Αμθιλοτίας,
προϋπολογιζμού δαπάνης 700,00 € + Φ.Π.Α.
Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ γηα ηηο αλΪγθεο ησλ ΚΑΦΙΑΠ Αγξηλένπ θαη
Ακθηινρέαο.
Αλαιπηηθφηεξα γηα ην ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλένπ:
ΛεθΪλε απιά ρακειάο πέεζεο κε θαδαλΪθη πνξζειΪληλν πέζσ εμαγσγά, 1 ηκρ.
ΜηθξΪ θαη κεγΪια ιΪζηηρα γηα κεραληζκφ αΫξνο, 5 ηκρ. + 5 ηκρ.

Γηαθφπηεο γσληαθνέ 1/2Υ1/2, 5 ηκρ.
Μεραληζκνέ αΫξνο γηα θαδαλΪθηα, 2 ηκρ.
ΦινηΫξ, 2 ηκρ.
Μπνπηφλ γηα κεραληζκνχο αΫξνο, 2 ηκρ.
ηθφληα ζπηξΪι ληπηάξα, 2 ηκρ.
ηιηθφλεο δηΪθαλεο, 2 ηκρ.
θΪια αινπκηλΫληα (βΪξνο 150 θηιψλ) 5+1 ζθαινπΪηηα, 1 ηκρ.
ΛΪκπεο PL 18 W/21-840 2 pin, 100 ηκρ.
ΛΪκπεο κπαγηνλΫη 60W, 20 ηκρ.
ΛΪκπεο LED Δ27 12W, 15 ηκρ.
Αλαιπηηθφηεξα γηα ην ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρέαο:
ΛΪκπεο θζνξένπ 18W-6400K-230V 0.60cm, 10 ηκρ.
ΛΪκπεο TLD 36W (T8)-G13 64000 1.20cm, 15 ηκρ.
9. Προμήθεια ηλεκηρολογικού σλικού και ηηλεθωνικών ζσζκεσών για ηις ανάγκες ηοσ
Νοζοκομείοσ, προϋπολογιζμού δαπάνης 950,00 € + Φ.Π.Α.
Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ:
-ΣειεθσληθΫο ζπζθεπΫο GIGA SET DA 310, 30 ηκρ.
-ΛΪκπεο OSRAM LUMILUX COOL WHITE HO 39W/840,T5, 85cm (γηα ηνπο ζαιΪκνπο αλαιχζεσλ ησλ
δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξέσλ), 20 ηκρ.
-ΛΪκπεο OSRAM Germicidal PURITEC HNS 30W G13 G30T8/OF (γηα ηνπο ζαιΪκνπο αλαιχζεσλ ησλ
δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξέσλ), 10 ηκρ.
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΑλδξΫαο η. Σζψιεο

