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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.16898  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   

Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ(9)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 

1. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ παλνξακηθνχ θεθαινκεηξηθνχ ςεθηαθνχ κεραλήκαηνο ηνπ Αθηηλνινγηθνχ 

Σκήκαηνο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 650,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκήζεηα κηαο ηξνρήιαηεο αλαξξφθεζεο γηα ηελ Οξζνπεδηθή Κιηληθή, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

700,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Δπηζθεπή ελφο αλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο ABL825 ηεο Μ.Δ.Θ., πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  480,00 € + 

Φ.Π.Α. 

4. Δπηζθεπή θνξεηνχ αλαπλεπζηήξα new port ηεο ΜΔΘ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  450,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Δπηζθεπή αεξαγσγνχ ηξππαληνχ-πξηνληνχ νξζνπεδηθψλ επεκβάζεσλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  90,00 

€ + Φ.Π.Α. 

6. Δπηζθεπή θάκεξαο ιαπαξνζθνπηθνχ πχξγνπ ησλ Υεηξνπξγείσλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  140,00 € + 

Φ.Π.Α. 

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

Κιηληθή, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  980,00 € + Φ.Π.Α. 

8. Πξνκήζεηα ειεθηξνδίσλ απηλίδσζεο γηα απηληδσηή ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  300,00 € + Φ.Π.Α. 

9. Καηαζθεπή-πξνέθηαζε ζθέπαζηξνπ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ Μ.Σ.Ν, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  950,00 

€ + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  4.740,00 € + 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.16166/28-11-219,9402/10-07-2019,14188/23-10-2019,6606/16-05-2019,16147/28-11-

2019,16146/28-11-2019,6492/15-05-2019,12286/19-09-2019 θαη 16313/03-12-2019  αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο.   

14. Σελ αξ.  1582   κε  ΑΓΑ:64Ω546904Μ-ΑΞΩ απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.16770/11.12.2019 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(7), 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 έυρ ηιρ 20-12-2019, ημέπα Παπαζκεςή   και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο 

θέμα και ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       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. Πποληπηική ζςνηήπηζη ηος πανοπαμικού κεθαλομεηπικού τηθιακού μησανήμαηορ ηος 

Ακηινολογικού Σμήμαηορ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 650,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ παλνξακηθνχ θεθαινκεηξηθνχ ςεθηαθνχ κεραλήκαηνο ORTHOPHOS XG 5 DS 
Ceph ηνπ νίθνπ SIRONA ηνπ Αθηηλνινγηθνχ Σκήκαηνο. 

Γηα ην ελ ιφγσ κεράλεκα δελ θαηαηέζεθαλ πξνζθνξέο ζηνλ εηήζην δηαγσληζκφ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη βάζεη θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ε ζπληήξεζή ηνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε δχν (2) έηε. 
Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Ο ηερληθφο πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη εθπαίδεπζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν SIRONA. 
Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.  

 

2. Ππομήθεια μιαρ ηποσήλαηηρ αναππόθηζηρ για ηην Οπθοπεδική Κλινική, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  700,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα κηαο θαηλνχξηαο ηξνρήιαηεο αλαξξφθεζεο κε δχν (2) δνρεία 2000 ml έθαζην ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί 

κέζσ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ θελνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη: 
ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ ΒΑΗ   

• Nα δηαζέηεη θνξκφ απφ κεηαιιηθφ πιηθφ.   
• Να είλαη εθνδηαζκέλε κε ρεηξνιαβή έιμεο. 

• Να δηαζέηεη  πέληε αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο . 

• Να δηαζέηεη  δχν ( 2 ) έσο ηέζζεξηο ( 4 ) ζέζεηο ζηήξημεο δνρείσλ ζπιινγήο πγξψλ.  
• Να δηαζέηεη επηινγέα ρξήζεσο  κε δηαθφπηε γηα δχν ( 2 )  έσο ηέζζεξα ( 4 )  δνρεία. 

ΡΤΘΜΙΣΗ  ΚΔΝΟY  (1000mbar)    
• Να δηαζέηεη ηαρπδηαθφπηε  on–off. 

• Να δηαζέηεη πεξηζηξνθηθφ θνκβίν ζπλερνχο ξχζκηζεο ηνπ επηζπκεηνχ χςνπο θελνχ.  
• Να δηαζέηεη  καλφκεηξν  θελνχ, θιίκαθαο 0 έσο  – 1000 mbar.  

• Να έρεη αλαξξνθεηηθή ηθαλφηεηα κεγαιχηεξε απφ  75 L / min.   

• Να επηηπγράλεη χςνο θελνχ κεγαιχηεξν απφ 900 mbar. 
• Να αλαγξάθεη ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή, ηχπν ζπζθεπήο.  

ΓΟΥΔΙΟ ΤΠΔΡΥΔΙΛΙΗ    
• Να πξνζαξκφδεηαη  ζηνπο ξπζκηζηέο  θελνχ   κε ην ρέξη ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ. 

• Να δηαζέηεη βαιβίδα πξνζηαζίαο απφ ππεξρείιηζε  ηχπνπ πισηήξα. 

• Να δηαζέηεη ππνδνρή γηα ηελ πξνζαξκνγή πδξφθνβνπ αληηβαθηεξηαθνχ θίιηξνπ. 
• Να  παξέρεη δπλαηφηεηα απνζηείξσζεο δηα θιηβαληζκνχ. 

• Να είλαη κηθξνχ φγθνπ. 
ΓΟΥΔΙΟ ΤΛΛΟΓΗ ΤΓΡΩΝ  (2.000ml)             (Σεμάσια 2)  

• Να δηαζέηεη βαιβίδα πξνζηαζίαο απφ ππεξρείιηζε  ηχπνπ πισηήξα. 
• Να δηαζέηεη δηάθαλν δνρείν ζπιινγήο πγξψλ ην νπνίν λα θέξεη κεηξεηηθή δηάηαμε αλαγξάθνληαο 

ελδείμεηο ρσξεηηθφηεηαο. 

• Να παξέρεη δπλαηφηεηα απνζηείξσζεο δηα θιηβαληζκνχ. 
• Να δηαζέηεη  σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα 1700 - 2.000ml. 

• Να αλαγξάθεη ζηνηρεία θαηαζθεπαζηή, ηχπν ζπζθεπήο, ζήκαλζε CE.  
• Να ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά. 

• Να  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί  θαη  ζάθνπο κίαο ρξήζεσο. 

ΩΛΗΝΔ ΤΝΓΔΗ  
• Να δηαζέηεη αληηζηαηηθφ ζσιήλα θελνχ θίηξηλνπ ρξψκαηνο κήθνπο ηξηψλ  (3) κέηξσλ.  

κε βχζκα θαηάιιειν γηα ηηο ιήςεηο θελνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηχπνπ ΔΝV 737-6. 
• Nα ζπλνδεχεηαη απφ ζσιήλα ζηιηθφλεο 7 x 13  πέληε ( 5 ) κέηξσλ  γηα ηε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο 

εμαξηεκάησλ ηνπ κε ην θαζεηήξα αλαξξφθεζεο.   

Σν πξνζθεξφκελν είδνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE, λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη 
ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά θαη νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη:  

1. χκθσλα κε ην EN ISO 9001  γηα εκπνξία & δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ -  
2. χκθσλα κε ην EN ISO 13485 γηα εκπνξία & δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ -  

3. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε ΓΤ8δ /Γ.Π.νηθ./1348 γηα ηε δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ   

 



3. Δπιζκεςή ενόρ αναλςηή αεπίυν αίμαηορ ABL825 ηηρ Μ.Δ.Θ., πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  480,00 

€ + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπή ηνπ αλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο ABL825 ηνπ νίθνπ Radiometer Medical A/S κε s/n 754R0716N0005 ηεο 
ΜΔΘ (θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ζχκβαζε αλαιψζηκσλ πιηθψλ), ιφγσ βιάβεο. Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

θάησζη αληαιιαθηηθψλ: 

Inlet probe 1 ηκρ. 
Inlet tube 1 ηκρ. 

Heater tube 1 ηκρ. 
Tube inlet Ph/Bg 1 ηκρ. 

 
4. Δπιζκεςή θοπηηού αναπνεςζηήπα new port ηηρ ΜΔΘ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  450,00 € + 

Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπή ηνπ θνξεηνχ αλαπλεπζηήξα Newport HT-50 κε s/n: 08109166 ηεο ΜΔΘ, ιφγσ βιάβεο ζηελ κνλάδα 
εμφδνπ θαη ειέγρνπ αέξα HT50 outlet assy ηνπ κεραλήκαηνο. 

Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν 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.  

 
5. Δπιζκεςή αεπαγυγού ηπςπανιού-ππιονιού οπθοπεδικών επεμβάζευν, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  90,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπή αεξαγσγνχ παξνρήο αέξα ηξππαληνχ – πξηνληνχ MicroAire νξζνπεδηθψλ επεκβάζεσλ. 
Δξγαζίεο επηζθεπήο: 

-αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνχ ζσιήλα 
-έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

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 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.    
 

6. Δπιζκεςή κάμεπαρ λαπαποζκοπικού πύπγος ηυν Υειποςπγείυν, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

140,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπή θεθαιήο θάκεξαο ιαπαξνζθνπηθνχ πχξγνπ LEMKE VISION 108P κε θσδ.: HDC907 θαη s/n: 3373 ησλ 

Υεηξνπξγείσλ. 
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.    

 

7. Ππομήθεια ανηαλλακηικών μποςκαλιών για ςγπανηήπα και ακποθςζίυν νεθελοποίηζηρ για 

ηην Παθολογική Κλινική, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  980,00 € + Φ.Π.Α. 

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

lpm: 
Ανηαλλακηικά μποςκαλάκια ςγπανηήπα ηύπος CH 200 (ηεμάσια 40) με ηα εξήρ σαπακηηπιζηικά: 

Η ρσξεηηθφηεηα ζε λεξφ λα είλαη 200 ml. 
Να ανηέσει ζε πίεζη  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.     

Ακποθύζια νεθελοποίηζηρ (ποςξούνια) με ηα εξήρ σαπακηηπιζηικά: 
Να είλαη κεηαιιηθφ.  

Να έρεη ζπείξσκα Θ  9/16. 

Να δηαζέηεη κυνική μεηαλλική έξοδο 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. 
 

8. Ππομήθεια ηλεκηποδίυν απινίδυζηρ για απινιδυηή ηηρ Παθολογικήρ Κλινικήρ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  300,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα πέληε (5) δεπγψλ απηνθφιιεησλ ειεθηξνδίσλ απηλίδσζεο ελειίθσλ γηα απηληδσηή RESPONDER AED 

GE ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο.  
Σα αλαιψζηκα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην κεράλεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα 

ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 

9001:2015 θαη 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 αλαισζίκσλ ηνπ. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
 

9. Καηαζκεςή-πποέκηαζη ζκέπαζηπος ηηρ κενηπικήρ ειζόδος Μ.Σ.Ν, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

950,00 € + Φ.Π.Α. 

Καηαζθεπή-πξνέθηαζε κήθνπο 1.20κ.  ζην ήδε ππάξρνλ πνιπθαξκπνληθφ ζθέπαζηξν ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ 

ηεο Μ.Σ.Ν. 
Θα γίλεη ζηδεξνθαηαζθεπή απφ εληζρπκέλν ζηξαηδαξηζηφ πάρνπο 40ρηι.Υ40ρηι., βακκέλε ζην ππάξρνλ ρξψκα 

θαη ζα ζθεπαζηεί κε πνιπθαξκπνληθφ (κήθνπο 1.20κ.) πάρνπο 16ρηι. ηνπνζεηεκέλν κε ζθξαγηζηηθέο νπδέηεξεο 

ζηιηθφλεο θαη θαπάθη αινπκηλίνπ ζηηο ζπλδέζεηο. 
         

                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζψιεο                                                            

                                                                                                   

            


