
 
 

                            Αγξέλην,     21       Ιαλνπαξένπ    2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση. 900 

        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.                   : 26413-61233   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ(4)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Δπηζθεπά ελφο ελδνζθνπένπ ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνχ ηαηξεένπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 3.500,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

 

2. Δηάζηα εθΪπαμ πξνιεπηηθά ζπληάξεζε ησλ θιηβΪλσλ αηκνχ ησλ Υεηξνπξγεέσλ θαη ησλ Σ.Δ.Ι, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  1.700,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Δπηζθεπά ρεηξνπξγηθάο ηξΪπεδαο OPT 40, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  750,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκάζεηα ελφο ρεηξνπξγηθνχ ζθακπφ γηα ηηο νθζαικνινγηθΫο επεκβΪζεηο, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  

1.500,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  7.450,00 € + 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 29-6-

2000 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 (ελ-

ζσκΪησζε 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.172/08-01-2020,1528/30-01-2019,198/08-01-2020 θαη 169/08-01-2020 αηηάκαηα  ηεο 

Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

14. Σελ αξ. 146 κε  ΑΓΑ:Φ07Τ46904Μ-Σ5Μ  απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.724/17.01.2020 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 επηζθεπΫο  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 έωο ηηο 31-01-2020, εκέξα Παξαζθεπή   θαη ώξα 14.00κ.κ. ζρεηηθά 

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

ζέκα θαη ν αξηζκόο  πξωηνθόιινπ ηνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ). 

       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. Δπηζθεπή ελόο ελδνζθνπίνπ ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνύ ηαηξείνπ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

3.500,00 € + Φ.Π.Α. 
 

Δπηζθεπά ελφο ελδνζθνπένπ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνχ Ιαηξεένπ ησλ Σ.Δ.Ι. Αλαιπηηθφηεξα: 

Γαζηξνζθφπην EG-530CT, S/N: 4G375A054 ηχπνπ FUJIFILM GmbH. Σν ελδνζθφπην παξνπζηΪδεη απψιεηα 
εηθφλαο ιφγσ εηζξνψλ πγξψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγΪλνπ απφ ηελ ππνδνρά ηνπ ηεζη ζηεγαλφηεηαο, 

θαηεζηξακκΫλε πιαθΫηα ειΫγρνπ θαη ηνπ θνλΫθηνξα video ιφγσ πγξψλ, απψιεηα θσηηζκνχ 35% ιφγσ 
ξαγέζκαηνο ηεο θαιππηξέδαο θσηηζηηθάο δΫζκεο, βνπισκΫλν ξχγρνο λεξνχ-αΫξα, ειαθξΪ αιινέσζε ρξψκαηνο 

ηνπ ζσιάλα εηζαγσγάο ζε φιν ην κάθνο, ξαγηζκΫλε θαιππηξέδα ηεο θσηηζηηθάο δΫζκεο ζηελ πεξηθΫξεηΪ ηεο 
θαη παξακφξθσζε ησλ ειαζκΪησλ ζην θακπηφκελν Ϊθξν θαη πηεζκΫλα ζηα 3εθ.   



Όια ηα αλσηΫξσ νθεέινληαη ζηελ ηαθηηθφηαηε ρξάζε ηνπ ελδνζθνπένπ. 

Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζπλεξγαζέα κε ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα φζνλ αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα 

αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ζηελ παξνρά ηερλνγλσζέαο πνπ ζα βνεζάζεη ζηελ επέιπζε θαη απνθαηΪζηαζε ηεο 
βιΪβεο. ΠαξΪιιεια ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ θαιΪ θαηαξηηζκΫλνπο ηερληθνχο φζνλ αθνξΪ ζηελ 

ηερλνινγέα ησλ κεραλεκΪησλ νη νπνένη ζα δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθΪ ά βεβαηψζεηο  γηα ηελ ηερλνγλσζέα ηνπο 
ζηα ελ ιφγσ κεραλάκαηα απφ ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα. Σα παξαπΪλσ ζα πξΫπεη λα κπνξνχλ λα 

βεβαησζνχλ κε πηζηνπνηεηηθΪ ζπλεξγαζέαο ά εθπαέδεπζεο ηερληθψλ απφ ηελ εηαηξεέα θαηαζθεπάο ηνπ 

κεραλάκαηνο. 
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. Να δνζεέ εγγχεζε Ϋμη κελψλ ε νπνέα λα θαιχπηεη ηηο ζπγθεθξηκΫλεο 

εξγαζέεο επηζθεπάο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζ’απηά. 
 

2. Δηήζηα εθάπαμ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηωλ θιηβάλωλ αηκνύ ηωλ Υεηξνπξγείωλ θαη ηωλ Σ.Δ.Ι, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  1.700,00 € + Φ.Π.Α. 

Δηάζηα εθΪπαμ πξνιεπηηθά ζπληάξεζε ησλ θΪησζη κεραλεκΪησλ ηνπ νέθνπ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ 

Tecno-Gaz: 

Σξεηο (3) θιέβαλνη αηκνχ Andromeda Vacuum XP κε sn VS020G130925-926-928. Η ζπληάξεζε ηνπ ηΫηαξηνπ 
θιηβΪλνπ αηκνχ Andromeda κε sn 927 Ϋρεη άδε πξαγκαηνπνηεζεέ ιφγσ βιΪβεο πνπ εέρε παξνπζηΪζεη ηνλ 

ΝνΫκβξην ηνπ 2018.  
Σα πιηθΪ πνπ ζα απαηηεζνχλ εέλαη ηξέα (3) θέιηξα λεξνχ, ηξέα (3) θέιηξα αΫξνο θαη ηξέα (3) ιΪζηηρα ζχξαο. 

Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεέ απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζάθεο ηνπ γηα ηελ θαηΪ πξνηεξαηφηεηα 
εμππεξΫηεζε ησλ ζπκβεβιεκΫλσλ πειαηψλ ηνπ.  

Ο αλΪδνρνο Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα παξαδέδεη ην κερΪλεκα κεηΪ απφ νπνηαδάπνηε ζπληάξεζε (επηδηνξζσηηθά 

ά πξνιεπηηθά), ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα (Σκάκα Βηνταηξηθάο Σερλνινγέαο), παξαδέδνληαο θαη αληέζηνηρν Γειηέν 
Δξγαζέαο-Δπηζθεπάο ελψ κεηΪ ην πΫξαο ηεο πξνιεπηηθάο ζπληάξεζεο νθεέιεη λα παξαδέδεη ην ζπκπιεξσκΫλν 

πξσηφθνιιν πξνβιεπφκελσλ ειΫγρσλ. 
Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα πξνζΫξρεηαη γηα ηελ πξνιεπηηθά ζπληάξεζε ζε εξγΪζηκεο κΫξεο θαη ψξεο. 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα ελεκεξψλεη ην Ννζνθνκεέν ζρεηηθΪ κε ηηο βειηηψζεηο ησλ κεραλεκΪησλ πνπ ζπληζηΪ ε 

θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα. 
Ο ζπληεξεηάο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζπλεξγαζέα κε ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα φζνλ αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα 

αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ζηελ παξνρά ηερλνγλσζέαο πνπ ζα βνεζάζεη ζηελ επέιπζε θαη απνθαηΪζηαζε κηαο 
βιΪβεο. ΠαξΪιιεια ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ θαιΪ θαηαξηηζκΫλνπο ηερληθνχο φζνλ αθνξΪ ζηελ 

ηερλνινγέα ησλ κεραλεκΪησλ νη νπνένη ζα δηαζΫηνπλ πηζηνπνηεηηθΪ ά βεβαηψζεηο  γηα ηελ ηερλνγλσζέα ηνπο 

ζηα ελ ιφγσ κεραλάκαηα απφ ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα. Σα παξαπΪλσ ζα πξΫπεη λα κπνξνχλ λα 
βεβαησζνχλ κε πηζηνπνηεηηθΪ ζπλεξγαζέαο ά εθπαέδεπζεο ηερληθψλ απφ ηελ εηαηξεέα θαηαζθεπάο ηνπ 

κεραλάκαηνο. 
H δαπΪλε ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ηα 

κεραλάκαηα. 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. Ο θαηαζθεπαζηάο ησλ κπαηαξηψλ λα δηαζΫηεη ISO 13800:2008. Σα 

αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ. 
ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ζα βαξχλεηαη κε ηελ Ννκηθά επζχλε γηα πξφθιεζε βιΪβεο ζε 

ηξέηνπο απφ θαθά ά ειιηπάο ζπληάξεζε. 
ΓΔΝ ζα πεξηιακβΪλεη νχηε ζα θαιχπηεη : 

α. Δπηδηνξζψζεηο  βιαβψλ πνπ νθεέινληαη  ζε ζπλζάθεο/πεξηζηΪζεηο/γεγνλφηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ Ϋιεγρν 

ηεο εηαηξέαο φπσο ελδεηθηηθΪ: ζεηζκφο, θσηηΪ, πιεκκχξεο θαζψο θαη θαθφβνπιεο πξΪμεηο ά Ϊιιεο δεκηΫο πνπ 
πξνθΪιεζε ν πειΪηεο ά απφ ζπλζάθεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζπζθεπψλ εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνδηαγξαθψλ 

(π.ρ. ζεξκνθξαζέαο, πγξαζέαο, ηΪζεο δηθηχνπ) 
β. Απνδεκέσζε γηα ζεηηθά ά απνζεηηθά δεκηΪ πνπ πξνθιάζεθε απφ ρξάζε ά κε  ηνπ κεραλάκαηνο ά απφ 

νπνηαδάπνηε Ϊιιε αηηέα  (αληηθαηΪζηαζε πιηθνχ     παξαγσγάο δηαθπγφληα θΫξδε θ.ι.π.). 
γ.  ΓαπΪλεο κεηαθέλεζεο ά κεηαθνξΪο ηνπ κεραλάκαηνο. 

δ. Καζαξηζκφ ηνπ κεραλάκαηνο  πνπ πξνβιΫπεηαη  φηη γέλεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηά ηνπ κεραλάκαηνο. 

Η αλΪδνρνο εηαηξεέα νθεέιεη λα θαηαζΫζεη πειαηνιφγην γηα ππεξεζέεο ζπληάξεζεο ησλ θιηβΪλσλ αηκνχ ηνπ 
ηδένπ νέθνπ. 

 
3. Δπηζθεπή ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο OPT 40, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο  750,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπά ηεο ρεηξνπξγηθάο ηξΪπεδαο OPT 40 κε sn 126 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ OPT πνπ βξέζθεηαη ζηα 

θεληξηθΪ Υεηξνπξγεέα. Η βιΪβε εληνπέδεηαη ζην βχζκα ηνπ ρεηξηζηεξένπ. 
Η δηαπέζησζε Ϋγηλε θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκΫλεο επέζθεςεο ζπληάξεζεο θαη επηζθεπάο πξνβνιΫσλ θαη 

ηξαπεδψλ ηεο εηαηξέαο Medizine Technik (αξ.δειηένπ ηερληθάο εμππεξΫηεζεο 27265/24-12-2019).  



Σα αληαιιαθηηθΪ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ηελ αλσηΫξσ ρεηξνπξγηθά 

ηξΪπεδα. 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 OPT. 

 

4. Πξνκήζεηα ελόο ρεηξνπξγηθνύ ζθακπό γηα ηηο νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο  1.500,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα ελφο θαηλνχξηνπ ρεηξνπξγηθνχ ζθακπφ γηα ηηο νθζαικνινγηθΫο επεκβΪζεηο. 
Αλαιπηηθφηεξα: 

Καηλνχξγην ρεηξνπξγηθφ θΪζηζκα πςειάο πνηφηεηαο θΪζηζκα κε 5 αθηηλσηνχο βξαρένλεο αινπκηλένπ. 

Ρχζκηζε χςνπο απφ 530-730 ρηι κΫζσ θεληξηθνχ δέζθνπ θΪησ απφ ηνλ βξαρένλα ζηάξημεο 
ΠΫληε βξαρένλεο αινπκηλένπ δηακΫηξνπ 585 ρηι 

Γηπινέ ηξνρνέ δηακΫηξνπ 65 ρηι (πξναηξεηηθΪ θξΫλα) 
ΓηαζηΪζεηο θαζέζκαηνο 385Υ425Υ540 ρηι 

Ρχζκηζε γσλέαο θαζέζκαηνο +6/+18 κνέξεο 

Ρχζκηζε γσλέαο πιΪηεο -4/+9 κνέξεο 
ΒΪξνο θαζέζκαηνο 12 θηιΪ 

Δπηηξεπηφ βΪξνο ππνζηάξημεο Ϋσο 130 θηιΪ. 
Ο αλσηΫξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επέζεκα εκπνξηθΪ θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

Σν πξνζθεξφκελν λα δηαζΫηεη CE Mark, λα πιεξνέ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιεέαο γηα Ιαηξνηερλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Medical Grade θαη λα δηαηέζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ Ϋρεη 

EN ISO 9001:2015, λα πιεξνέ ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04. 

Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ. 
Να αλαθΫξεηαη ε επέζεκε εγγχεζε ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξΪ. 

         
                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζψιεο                                                            

                                                                                                   

            


