
        
 

                          Αγξέλην,  11   Γεθεκβξένπ   2019 
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.16754  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/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 ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ(7)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 

1. Πξνκάζεηα θιηκαηηζηηθνύ ζηνλ Ξελώλα Ίξηδα, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 300,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκάζεηα κέαο κπαηαξέαο γηα απηληδσηά GE Responder ηεο Κ/Γ Κιηληθάο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

850,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκάζεηα θνξεηνύ νμπκΫηξνπ παέδσλ-λενγλώλ ηνπ Παηδηαηξηθνύ Σκάκαηνο ησλ ΣΔΙ, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  460,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκάζεηα δπγαξηΪο πιΪζηηγγαο γηα ην ηκάκα Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

80,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Πξνκάζεηα πιπζηηθνύ κεραλάκαηνο ππεξεζηαθώλ νρεκΪησλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150,00 € + 

Φ.Π.Α. 

6. Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε ζηηώλ ζε παξΪζπξα ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκάκαηνο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 300,00 € + Φ.Π.Α. 

7. Πξνκάζεηα κπαηαξέαο ληπηάξα ζην Κ.Φ.Τ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 60,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  2.200,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 

 
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο 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 από 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 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΪθηεο». 



7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο 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 (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο 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 Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο 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 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.12019/13-08-2018,898/18-01-2019,13673/14-10-2019,14320/25-10-2019,11218/27-08-

2019,8461/21-06-2019 θαη 10662/07-08-2019 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

14. Σελ αξ.  1569   κε  ΑΓΑ:6ΥΙΘ46904Μ-ΝΥ5 απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.16581/09.12.2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξώλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα δηαθνξΫο πξνκάζεηεο ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο(7), Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα 

, ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έωρ ηιρ 19-12-2019, ημέπα Πέμπηη   και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγπαθη 

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

ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηώλεηαη όηη : 

      Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

       

     

 

 

 



 

 

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Ππομήθεια κλιμαηιζηικού ζηον Ξενώνα Ίπιδα, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 300,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ελόο θαηλνύξηνπ θιηκαηηζηηθνύ ηύπνπ split 12.000 BTU, ελεξγεηαθάο θιΪζεο Α++, όρη απαξαέηεηα 
inverter, κε θξΫνλ  R407 ά R410. Σν θιηκαηηζηηθό πνπ βξέζθεηαη ζην γξαθεέν ηεο ππεπζύλνπ ηνπ Ξελώλα 

πξΫπεη λα αληηθαηαζηαζεέ, δηόηη Ϋρεη θακΫλε πιαθΫηα αζύκθνξε νηθνλνκηθΪ πξνο αιιαγά. Η ηνπνζΫηεζε ηνπ 

θαηλνύξηνπ κεραλάκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ από ηελ Σερληθά Τπεξεζέα. 

 

2. Ππομήθεια μίαρ μπαηαπίαρ για απινιδωηή GE Responder ηηρ Κ/Γ Κλινικήρ, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  850,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα κηαο θαηλνύξηαο εξγνζηαζηαθάο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξέαο γηα ηνλ απηληδσηά GE Responder 

AED PRO ηεο Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο. 
Σν αλσηΫξσ αληαιιαθηηθό ζα πξΫπεη λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ην αλσηΫξσ κερΪλεκα. Απαηηεέηαη από ηνλ 

πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά πξόηππα EN ISO 
13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 

ηνπ Τπ.Τγεέαο. Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ-πηζηνπνηεηηθΪ. ΔπηπιΫνλ λα 

θαηαηεζεέ ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ησλ κπαηαξηώλ θαζώο θαη ην πηζηνπνηεηηθό CE ηνπ θαηαζθεπαζηά GE. 
 

3. Ππομήθεια θοπηηού οξςμέηπος παίδων-νεογνών ηος Παιδιαηπικού Σμήμαηορ ηων ΣΔΙ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  460,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ελόο θνξεηνύ  νμπκΫηξνπ γηα ρξάζε παέδσλ-λενγλώλ γηα ην παηδηαηξηθό ηκάκα ησλ ΣΔΙ.  

Σν πξνζθεξόκελν λα εέλαη πιάξεο, ζύγρξνλεο ηερλνινγέαο θαη λα πεξηιακβΪλνληαη όια ηα εμαξηάκαηα πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηε δηελΫξγεηα πιάξνπο πξΪμεο. Σα ηερληθΪ θιπ. ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ζα αλαθεξζνύλ 

απαξαέηεηα ζηελ ηερληθά πεξηγξαθά λα ηεθκεξηώλνληαη κε αληέζηνηρα prospectus, θιπ. ζηνηρεέα γηα λα 
αμηνινγεζνύλ. 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά: 

Να δηαζΫηεη απνζπώκελν αηζζεηάξα.  
Να εέλαη ηδηαέηεξα ζηεξεό θαη αλζεθηηθό ζε ζθιεξά ρξάζε ελώ εέλαη ρακεινύ βΪξνπο κόλν 165 γξακ.   

Να ιεηηνπξγεέ κε αιθαιηθΫο κπαηαξέεο 1,5 Volts ηύπνπ ΑΑ, κε απηνλνκέα ζπλερνύο ιεηηνπξγέαο 48 σξώλ.   
Να πξαγκαηνπνηεέ κεηξάζεηο SpO2 θαη ΡR ηαρύηαηα θαη κε κεγΪιε αθξέβεηα ελώ απεηθνλέδεη επδηΪθξηηεο 

αξηζκεηηθΫο ελδεέμεηο ηνπ βαζκνύ θνξεζκνύ ηνπ Ο2, (SpΟ2), ηνπ αξηζκνύ ησλ ζθέμεσλ / ιεπηό (ΒΡΜ) θαη 

Ϋλδεημε ρακειάο ελεξγεηαθάο ζηΪζκεο ησλ κπαηαξηώλ.  
Σν εύξνο κΫηξεζεο γηα ηνλ θνξεζκό νμπγόλνπ λα εέλαη από 0% Ϋσο 100% .  

Σν εύξνο κΫηξεζεο γηα ηνλ θαξδηαθό ξπζκό λα εέλαη από 25-300 bpm.   
Να δηαζΫηεη αθξέβεηα κεηξάζεσλ: 1) νμπκεηξέα (SpO2): + 2% ζηελ πεξηνρά 70-100%. 2) θαξδηαθόο παικόο: 

(ΒΡΜ) ±2%.  
Να δηαζΫηεη θσηηδόκελε νζόλε LCD κε νπέζζην Ϋιεγρν θσηηζκνύ κε δύν ηξόπνπο ιεηηνπξγέαο monitoring θαη 

spot check.   

Να εκθαλέδεη ηελ θπκαηνκνξθά ηεο νμπκεηξέαο, ησλ trends, ηεο ώξαο θαη εκεξνκελέαο θαη όισλ ησλ 
ππνινέπσλ κεηξάζεσλ.   

Ο ρεηξηζκόο ηνπ λα εέλαη ηδηαέηεξα απιόο θαη γέλεηαη, κε θνκβέα Ϊκεζεο πξόζβαζεο ζηηο δηΪθνξεο ιεηηνπξγέεο.   
Να ιεηηνπξγεέ κε κπαηαξέεο γηα ζπλερά ιεηηνπξγέα ηνπ κόληηνξ γηα Ϋσο θαη 48 ώξεο. 

Να δηαζΫηεη πέλαθα απνζάθεπζεο κεηξάζεσλ όισλ ησλ παξαθνινπζνύκελσλ παξακΫηξσλ γηα Ϋσο θαη 300 

ώξεο. 
Να Ϋρεη ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε θεληξηθά κνλΪδα παξαθνινύζεζεο θαη δηαζΫηεη ινγηζκηθό γηα 

παξαθνινύζεζε ησλ δεδνκΫλσλ ζε Η/Τ. 
Να δηαζΫηεη ζύζηεκα νπηηθώλ θαη αθνπζηηθώλ ζπλαγεξκώλ ησλ παξαθνινπζνύκελσλ παξακΫηξσλ κε ξύζκηζε 

ησλ νξέσλ. 

Σν πξνζθεξόκελν νμύκεηξν λα πεξηιακβΪλεη ηα παξαθΪησ: α) Ϋλαλ αηζζεηάξα απνζπώκελν λενγληθό θαη β) 
Ϋλαλ αηζζεηάξα απνζπώκελν βξεθηθό – παηδηθό.  

Όινη νη αλσηΫξσ αηζζεηάξεο εέλαη πνιιαπιώλ ρξάζεσλ.  
Σν νμύκεηξν λα εέλαη ζρεδηαζκΫλν γηα λα θαιύπηεη ηα δηεζλά standards αζθαιεέαο θαη απόδνζεο ελώ λα 

δηαζΫηεη, όπσο απαηηεέηαη, CE Marking. 
 

 

 
 



 

4. Ππομήθεια ζςγαπιάρ πλάζηιγγαρ για ηο ημήμα Νοζοκομειακών Λοιμώξεων, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 80,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε κηαο δπγαξηΪο πιΪζηηγγαο 300 θηιώλ κε κπαθιαβσηά ιακαξέλα γηα ηελ δύγηζε ησλ 

παξαγόκελσλ απνβιάησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ καο. 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά: 
Οζόλε LED/LCD κε κΫγηζηε δύγηζε 300 θηιΪ 

ΓηαβΪζκηζε αλΪ 100 γξακκΪξηα 
ΓηαζηΪζεηο βΪζεο: 50 x 45 εθαηνζηΪ 

Παξνρά ζπλερόκελνπ ξεύκαηνο θαη εζσηεξηθά επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξέα 6V/4AH 
Να ιεηηνπξγεέ ζηελ πξέδα κε κεηαζρεκαηηζηά. 

Να δηαζΫηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξέα γηα λα ιεηηνπξγάζεη θαη ρσξέο ξεύκα. 

Αλνμεέδσην θαη απνζπώκελν ζηξαληδαξηζηό θαπΪθη. 
Να δνζεέ εγγύεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ηνπιΪρηζηνλ ελόο Ϋηνπο. 

 
5. Ππομήθεια πλςζηικού μησανήμαηορ ςπηπεζιακών οσημάηων, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150,00 

€ + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ελόο πιπζηηθνύ κεραλάκαηνο πςειάο πέεζεο ππεξεζηαθώλ νρεκΪησλ. 
Απαξαέηεηα ραξαθηεξηζηηθΪ: 

Ιζρύο 2000W 
ΜΫγηζηε παξνρά 450L/h 

ΜΫγηζηε πέεζε 160bar 

Να πεξηιακβΪλεη 5m ιΪζηηρν θαη ζύζηεκα autostop 
Με δπλαηόηεηα ξέςεο απνξξππαληηθνύ 

Σξνθνδνζέα ειεθηξηθά 
Να θαηαηεζεέ εγγύεζε ηνπιΪρηζηνλ ελόο Ϋηνπο. 

 

6. Καηαζκεςή και ηοποθέηηζη ζιηών ζε παπάθςπα ηος Αναιζθηζιολογικού Σμήμαηορ, 

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

Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε ηεζζΪξσλ (4) ζηηώλ ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκάκαηνο. 

Αλαιπηηθόηεξα ζα ηνπνζεηεζνύλ ζέηεο ζην γξαθεέν Γηεπζπληά, ζην εθεκεξεέν ησλ γηαηξώλ, ζην γξαθεέν ησλ 
γηαηξώλ θαη ζην γξαθεέν ελεκΫξσζεο αζζελώλ. 

Οη ζέηεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζα εέλαη ιεπθΫο θΪζεηεο θέλεζεο (ξνιΪ) πιΪηνπο 0,80κ. θαη ύςνπο 1,40κ. Η 
ζηάξημά ηνπο ζα γέλεη ζε θνιώλα αινπκηλένπ δηαζηΪζεσλ 60ρι.Υ20ρι. 

 
7. Ππομήθεια μπαηαπίαρ νιπηήπα ζηο Κ.Φ.Τ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 60,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα κηαο κπαηαξέαο ληπηάξα, ελόο ζηθνληνύ ληπηάξα ζπηξΪι κε κεηαιιηθά νπξΪ θαη κηαο απιάο βαιβέδαο 

ληπηάξα, ιόγσ βιΪβεο ζηελ ππΪξρνπζα ζην κπΪλην θνηλνύ ηνπ 1νπ νξόθνπ ηνπ Κ.Φ.Τ. 
Η αληηθαηΪζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεέ από ηνλ πδξαπιηθό ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

 
               

 

                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζώιεο                                                            

                                                                                                   

            


