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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ(4)».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
1. Δπηζθεπά ηνπ αθηηλνζθνπηθνχ ζπγθξνηάκαηνο C-arm ησλ ρεηξνπξγεέσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης
2.700,00 € + Φ.Π.Α.
2. Πξνκάζεηα ελφο θαηλνχξηνπ ειεθηξνθαξδηνγξΪθνπ γηα ηελ Καξδηνινγηθά Κιηληθά, προϋπολογιζμού
δαπάνης 2.300,00 € + Φ.Π.Α.
3. Δηάζηα ζπληάξεζε ησλ ππξνζβεζηάξσλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ΚΔΦΙΑΠ, ΚΦΤ, Ξελψλσλ θαη δηακεξηζκΪησλ
απηψλ θαη ΔΠΑ (ρνιεέν 2εο επθαηξέαο), προϋπολογιζμού δαπάνης 2.000,00 € + Φ.Π.Α.
4. Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κφληηνξ DASH 5000 ηεο Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο, προϋπολογιζμού
δαπάνης 1.900,00 € + Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 8.900,00 € + 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.14189/23-10-2019,12760/27-09-2019 θαη 12934/01-10-2019 αηηάκαηα ηεο Σερληθάο
Τπεξεζέαο.
14. Σελ αξ. 1525 κε ΑΓΑ:6Ξ2Θ46904Μ-Θ36 απφθαζε δΫζκεπζεο δαπΪλεο.
15. Σελ αξηζκ. πξση.16127/28.11.2019 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 ζπληεξάζεηο ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο (4) 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 11-12-2019, ημέρα Σεηάρηη 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. Δπιζκεσή ηοσ ακηινοζκοπικού ζσγκροηήμαηος C-arm ηων τειροσργείων, προϋπολογιζμού
δαπάνης 2.700,00 € + Φ.Π.Α.
Δπηζθεπά ηνπ αθηηλνζθνπηθνχ ζπγθξνηάκαηνο C-arm ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ PRIMAX πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη
ζηηο νξζνπεδηθΫο επεκβΪζεηο θαη βξέζθεηαη ζηα Υεηξνπξγεέα.
Έπεηηα απφ πξνγξακκαηηζκΫλε επέζθεςε γηα ηε ζπληάξεζε ηνπ αλσηΫξσ κεραλάκαηνο απφ ηελ ζπκβαζηνχρν
εηαηξέα Icon Dynamics (αξ.ζχκβαζεο 132/2019) θαη ζχκθσλα κε ην Γειηέν Δπέζθεςεο Σερληθνχ ζηηο
25/6/2019 πξνθχπηεη φηη πξΫπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα θΪησζη αληαιιαθηηθΪ:
πγθξφηεκα θαισδέσλ 1ηκρ.
Με ην πΫξαο ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ επαλαξξχζκηζε ηνπ κεραλάκαηνο.
Σα αλσηΫξσ αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ην αθηηλνζθνπηθφ ζπγθξφηεκα.

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. Δπέζεο λα θαηαηεζεέ ην πηζηνπνηεηηθφ εθπαέδεπζεο ησλ ηερληθψλ θαζψο θαη ε βεβαέσζε παξνράο ησλ
αλσηΫξσ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν PRIMAX.
2. Προμήθεια ενός καινούριοσ ηλεκηροκαρδιογράθοσ
προϋπολογιζμού δαπάνης 2.300,00 € + Φ.Π.Α.

για

ηην

Καρδιολογική

Κλινική,

Πξνκάζεηα ελφο (1) θαηλνχξηνπ θνξεηνχ δσδεθαθΪλαινπ ειεθηξνθαξδηνγξΪθνπ (ΗΚΓ) γηα ηελ θΪιπςε ησλ
αλαγθψλ ηεο Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο.
Οη ππΪξρνληεο ΗΚΓ εέλαη παιαηΪο ηερλνινγέαο (πεξέπνπ 20εηέαο) θαη παξνπζηΪδνπλ ηαθηηθΫο βιΪβεο.
ΚαηΪ ηελ παξαιαβά δε ηνπ θαηλνχξηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ νη θαηλνχξηνη ΗΚΓ πνπ παξΫιαβε ην
Ννζνθνκεέν άηαλ κφλν Ϋμη εθ ησλ νη νπνέσλ κανένας δελ παξαδφζεθε ζηελ Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο.
Σετνικά Υαρακηηριζηικά Φορηηού Γωδεκακάναλοσ Ηλεκηροκαρδιογράθοσ:
1. Να εέλαη απηφκαηεο θαη ρεηξνθέλεηεο ιεηηνπξγέαο. Να δηαζΫηεη θαη ιεηηνπξγέα θαηαγξαθάο ξπζκνχ γηα
ηνπιΪρηζηνλ 3 ιεπηΪ.
2. Να ιεηηνπξγεέ κε ξεχκα ζηα 220V/50Hz αιιΪ θαη κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξέα δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ
ηξηψλ σξψλ. Να κελ μεπεξλΪεη ε θφξηηζε ηεο κπαηαξέαο ηηο 4 ψξεο. Να δηαζΫηεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο
απελεξγνπνέεζεο ηεο ζπζθεπάο κεηΪ απφ νξηζκΫλν ρξφλν ζε πεξέπησζε κε ρξάζεο ηεο κε κπαηαξέα.
3.
Nα ζπιιΫγεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο δψδεθα απαγσγΫο ζε ζπλδπαζκνχο standard θαη cabrera. ΔπηπιΫνλ ν
ρξάζηεο λα κπνξεέ λα επηιΫμεη θαη Ϊιινπο ζπλδπαζκνχο πρ. γηα παηδηαηξηθά ρξάζε, δεμηψλ πξνθΪξδησλ θηι..
4.
Να δηαζΫηεη Ϋγρξσκε νζφλε αθάο LCD δηαζηΪζεσλ 8" πεξέπνπ (+-5%), πςειάο αλΪιπζεο ηνπιΪρηζηνλ
800x600 φπνπ λα απεηθνλέδνληαη:
- Έσο θαη 12 απαγσγΫο ηαπηφρξνλα.
- Ώξα, εκεξνκελέα θαη φλνκα αζζελά.
- ΓξΪθεκα ζσζηάο ηνπνζΫηεζεο ησλ ειεθηξνδέσλ ζηνλ αζζελά.
- Έλδεημε κπαηαξέαο.
- Καξδηνξπζκφο
- Σαρχηεηα Καξδηνγξαθάκαηνο κε δπλαηφηεηα επηινγάο κεηαμχ ηξηψλ ηαρπηάησλ.
- Δπαηζζεζέα Καξδηνγξαθάκαηνο κε δπλαηφηεηα επηινγάο κεηαμχ ηξηψλ επαηζζεζηψλ.
- ΓηΪθνξα κελχκαηα.
- Φέιηξα
- Σπρφλ απνθφιιεζεο ά κε θαιάο επαθάο ησλ ειεθηξνδέσλ κΫζσ ρξσκαηηθάο θσδηθνπνέεζεο.
Να δηαζΫηεη δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη ελεκΫξσζεο ηνπ ρξάζηε ζε πεξέπησζε ιΪζνο ηνπνζΫηεζεο ησλ
ειεθηξνδέσλ πρ. V1 ζηελ V2.
Να δηαζΫηεη αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην ζηελ νζφλε γηα ηελ εηζαγσγά ζηνηρεέσλ ηνπ αζζελά.
Να δηαζΫηεη ινγηζκηθφ κεηξάζεσλ θαη δηΪγλσζεο γηα ελάιηθεο θαη παηδηΪ
Να δηαζΫηεη θαηαγξαθηθφ Ϋμη θαλαιηψλ, ζεξκηθνχ ηχπνπ, κε εχξνο ζπρλνηάησλ απφ 0.05-250 Hz ηνπιΪρηζηνλ
γηα ηελ εθηχπσζε ζε ραξηέ κεγΫζνπο ηνπιΪρηζηνλ 100 mm.
Να δηαζΫηεη πξνεπηζθφπεζε ηεο εμΫηαζεο γηα ηελ απνθπγά εθηχπσζεο ΗΚΓθάκαηνο κε παξΪζηηα.
5.
Η ηαρχηεηα εθηχπσζεο λα κπνξεέ λα ξπζκηζηεέ ζηα 5/12.5/25/50mm/s θαη ε επαηζζεζέα λα κπνξεέ λα
ξπζκηζηεέ ζηα 5/10/20 mm/mV.
6.
Να παξΫρεη θέιηξα, κπτθΪ ζηα 25, 40 Hz θαζψο θαη θέιηξα δηθηχνπ. ΔπηπιΫνλ θέιηξα ζα εθηηκεζνχλ
ζεηηθΪ.
7.
Να δηαζΫηεη δπλαηφηεηα αλέρλεπζεο παικψλ βεκαηνδφηε.
8.
Να δηαζΫηεη κλάκε απνζάθεπζεο ηνπιΪρηζηνλ 300 ΗΚΓθεκΪησλ. ΔπηπιΫνλ λα δηαζΫηεη κλάκε γηα ηελ
απνζάθεπζε ηνπιΪρηζηνλ 50 εμεηΪζεσλ θαηαγξαθάο ξπζκνχ. Σα απνζεθεπκΫλα ΗΚΓθάκαηα λα κπνξνχλ λα
κεηαθεξζνχλ ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ ζε Η/Τ γηα πεξαηηΫξσ αξρεηνζΫηεζε ά αλΪιπζε. Να πξνζθεξζεέ πξνο
επηινγά ην ινγηζκηθφ ηνπ Η/Τ.
9.
Να δηαζΫηεη ζχξα δηθηχνπ αιιΪ θαη ελζσκαησκΫλε θεξαέα WIFI γηα ακθέδξνκε επηθνηλσλέα κε Η/Τ.
10. Να δηαζΫηεη δπλαηφηεηα εμαγσγάο PDF ησλ αλαθνξψλ θαη απνζηνιάο ηνπο Ϊκεζα ζε Η/Τ.
11. Να δηαζΫηεη δπλαηφηεηα αλαβΪζκηζεο κε:
Δηδηθφ ινγηζκηθφ δηΪγλσζεο γηα αζιεηΫο.
ΜερΪλεκα αλΪγλσζεο barcode.
12. Σν βΪξνο ηνπ λα κελ ππεξβαέλεη ην 1.5 Kg κε ηηο κπαηαξέεο.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όια ηα παξαπΪλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επέζεκα εκπνξηθΪ θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ.

2. Να πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιεέαο γηα Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο
(CE Mark, medical grade θιπ.) θαζψο θαη Τγηεηλάο ζε ζΫκαηα απνιχκαλζεο. Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα
πηζηνπνηεηηθΪ.
3. Να θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθΪ ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο απαηηάζεηο ησλ πξντφλησλ
93/42/EEC, εξγνζηαζηαθΪ πηζηνπνηεηηθΪ ISO 13485, θαζψο θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεέα λα δηαζΫηεη ISO
9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, ISO 13485/03 (δηαθέλεζε θαη ηερληθά ππνζηάξημε
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), λα πιεξνέ ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη λα εέλαη εληαγκΫλνο ζε
πξφγξακκα ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο Α.Η.Η.Δ. βΪζε ηνπ Π.Γ. 117/2004.
4. Με ηελ ηνπνζΫηεζε ηνπ κεραλάκαηνο λα γέλεη πιάξεο εγθαηΪζηαζε θαη επέδεημε θαη απαξαηηάησο
εθπαέδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ
5. Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξΪθσο φηη αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα δηαζΫηεη ζηελ
ππεξεζέα αληαιιαθηηθΪ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο (κεραλάκαηνο, θιπ.) γηα10 Ϋηε ηνπιΪρηζηνλ.
6. Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεέ ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ ππφ πξνκάζεηα εέδνπο γηα ηνπιΪρηζηνλ
δπν (2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβά ηνπ.
3. Δηήζια ζσνηήρηζη ηων πσροζβεζηήρων ηοσ Νοζοκομείοσ, ΚΔΦΙΑΠ, ΚΦΤ, Ξενώνων και
διαμεριζμάηων ασηών και ΔΠΑ (τολείο 2ης εσκαιρίας), προϋπολογιζμού δαπάνης 2.000,00 € +
Φ.Π.Α.
Δηάζηα ζπληάξεζε ησλ ππξνζβεζηάξσλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ησλ Ξελψλσλ, ηνπ ΚΦΤ, ησλ ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλένπ &
Ακθηινρέαο, ηνπ δηακεξέζκαηνο ΠαπαζηξΪηνπ θαη ηνπ ρνιεένπ 2εο επθαηξέαο (ε αλαγφκσζε φισλ απηψλ
πξαγκαηνπνηάζεθε ην 2016).
Αναλσηικόηερα:
Νοζοκομείο Αγρινίοσ:
187 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο ABC 6θι.
18 ηεκ. CO2 5θι.
7 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο ABC 12θι.
11 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο ABC 30θι. (ηξνράιαηνη).
1 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο ABC 50θι. (ηξνράιαηνο).
ΚΔΦΙΑΠ Αγρινίοσ:
13 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο 6 θι., ABC 40%
2 ηεκ. ΟΡΟΦΗ μεξΪο ζθφλεο 12 θι., ABC 40%
3 ηεκ. CO2 6 θι.
ΚΔΦΙΑΠ Αμθιλοτίας:
18 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο 6 θι, ABC 40%
3 ηεκ. ΟΡΟΦΗ μεξΪο ζθφλεο 12 θι, ABC 40%
Κ.Φ.Τ.:
12 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο 6 θι, ABC 40%
ΔΠΑ (τολείο 2ης εσκαιρίας):
8 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο 6 θι, ABC 40%
3 ηεκ. CO2 6 θι.
Ξενώνας Ίριδα:
7 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο 6 θι, ABC 40%
1 ηεκ. ΟΡΟΦΗ μεξΪο ζθφλεο 12 θι, ABC 40%
Ξενώνας Αργώ:
7 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο 6 θι., ABC 40%
1 ηεκ. ΟΡΟΦΗ μεξΪο ζθφλεο 12 θι. ABC 40%
Γιαμέριζμα Παπαζηράηοσ:
1 ηεκ. μεξΪο ζθφλεο 6 θι, ABC 40%
Να θαηαηεζνχλ ηα Ϋγγξαθα πηζηνπνέεζεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληάξεζε θαη αλαγφκσζε
ππξνζβεζηάξσλ
Με
Με ην
ην πΫξαο ησλ εξγαζηψλ ζα θαηαηεζεέ Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαιά ζπληάξεζε ησλ
ππξνζβεζηάξσλ.
7. Προμήθεια ανηαλλακηικών για ηα μόνιηορ DASH 5000 ηης Καρδιολογικής Κλινικής,
προϋπολογιζμού δαπάνης 1.900,00 € + Φ.Π.Α.
Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ηα πΫληε (5) κφληηνξ DASH 5000 GE παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ
νξγΪλσλ ηεο Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο.

Αλαιπηηθφηεξα:
- εη πεληαπνιηθψλ απνιάμεσλ (δαγθΪλεο), 5 ηκρ.
- πλδεηηθφ θαιψδην νμπκεηξέαο ηερλνινγέαο Nellcor, 5 ηκρ.
- Καιψδην ζχλδεζεο πεξηρεηξέδσλ 3.6m αλαέκαθηεο πέεζεο, 5 ηκρ.
Σα αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ηα κφληηνξ. Απαηηεέηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά λα
ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO
9001:2015, λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη
πηζηνπνέεζε (γλεζηφηεηα) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν GE ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ.
Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ.
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΑλδξΫαο η. Σζψιεο

