
                           
                                                                                            

                            Αγξίλην,   27   Ιαλνπαξίνπ    2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.1264  

        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.                   : 26413-61233   

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

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ(4)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Αλαβάζκηζε ηνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ Philips HD 15 ηεο θαξδηνινγηθήο θιηληθήο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 6.200,00 € + Φ.Π.Α. 
 

2. Πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ γηα πχξγν θπζηενζθνπήζεσλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  950,00 € + 

Φ.Π.Α. 

3. Πξνκήζεηα ξννκέηξσλ Ο2 κε πγξαληήξα γηα ηελ Οξζνπεδηθή Κιηληθή, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

1.300,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκήζεηα επηηνίρησλ αλαξξνθήζεσλ γηα ηελ Παηδηαηξηθή Κιηληθή, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

1.400,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  9.850,00 € + 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.747/17-01-2020,1010/22-01-2020,958/21-01-2020 θαη 526/14-01-2020 αηηήκαηα  ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ αξ.   215   κε  ΑΓΑ:601Κ46904Μ-ΓΑΞ  απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.1187/24.01.2020 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 επηζθεπέο  ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(4), 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 έωρ ηιρ 07-02-2020, ημέπα Παπαζκεςή   και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

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

θέμα και ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος 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. Αναβάθμιζη ηος ςπεπησοηομογπάθος Philips HD 15 ηηρ καπδιολογικήρ κλινικήρ, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 6.200,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Αλαβάζκηζε ηνπ θαξδηνινγηθνχ ππεξήρνπ Philips HD 15 ηνπνζεηψληαο ζηαζκφ εξγαζίαο γηα ηελ απνζήθεπζε 

θαη ηελ επεμεξγαζίαο εηθφλαο. 
Αλαιπηηθφηεξα:  

Θα ηνπνζεηεζεί ζηαζκφο εξγαζίαο Q-Station 3.2 Advanced Quantification Software ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ Philips. Ο Q-Station ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηνπ Software κε φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα φπσο monitor, mouse, keyboard, windows θαη Microsoft 

office. 
Οη εξγαζίεο ζα δηεμαρζνχλ απφ ηερληθνχο εμνπζηνδνηεκέλνπο θαη εθπαηδεπκέλνπο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

νίθν θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη γλήζηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Σα αλσηέξσ λα 



απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. ην θφζηνο πεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά ησλ ηερληθψλ, ε 

εγθαηάζηαζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

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. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
 

2. Ππομήθεια εξαπηημάηων για πύπγο κςζηεοζκοπήζεων, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  950,00 € + 

Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα κηαο (1) ιπρλίαο Xenon 300W LMP-EPX γηα επεμεξγαζηή FUJINON θαη ελφο (1) θαισδίνπ ςπρξνχ 

θσηηζκνχ 5X3000MM S/S CLAD ROD κήθνπο 300cm θαη δηακέηξνπ 5,0mm. Σν θαιψδην λα δηαζέηεη ζχζηεκα 
πξνζηαζίαο απφ ηε ζεξκφηεηα ηεο ιπρλίαο XENON (Clad Rod) γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ θαη λα 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζηεηξσζεί κε φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο (ζε θιίβαλν αεξίνπ, πιάζκαηνο, πγξφ 

θαη αηκνχ). 
Σα αλσηέξσ δχν εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζπκβαηά γηα ηνλ πχξγν θπζηενζθνπήζεσλ θαη 

ινηπψλ ελδνζθνπηθψλ εξγαζηψλ LEMKE XL300 κε SN 1305CE309/XL300-01. 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 

εμαξηεκάησλ. 

Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 
EN ISO 13485:2016, EN ISO 9001:2015 θαη ΔΝ ISO 14001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/2004 ηνπ Τπ.Τγείαο. 
Να δνζεί εγγχεζε ελφο έηνπο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ. 

 
3. Ππομήθεια ποομέηπων Ο2 με ςγπανηήπα για ηην Οπθοπεδική Κλινική, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

1.300,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα είθνζη (20) επηηνίρησλ άζξαπζησλ ξννκέηξσλ νμπγφλνπ, Precision medical Ακεξηθήο, ηχπνπ 8 
MFA/15 lpm κε άζξαπζηε ζηήιε, βχζκα ηχπνπ ENV 737-6, κε πγξαληήξα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ CH 200, 9/16 

κε κεηαιιηθή είζνδν θαη έμνδν (άζξαπζην θαπάθη, κπνπθαιάθη, θιάληδα) γηα ηηο αλάγθεο ηεο Παζνινγηθήο 

Κιηληθήο. 
Αλαιπηηθφηεξα: 

Σν ζψκα ηνπ ξνφκεηξνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην πνπ ην θαζηζηά ειαθξχηεξν απφ άιια 
ξνφκεηξα, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ιηγφηεξε θαηαπφλεζε ζηε ιήςε νμπγφλνπ. Να δηαζέηεη κία έμνδν 

θνριησηή γηα ηε ζχλδεζε δηάθνξσλ ζπζθεπψλ (πγξαληήξεο, ζπλδεηηθά ζσιήλσλ  θηι). Η θνριησηή έμνδνο λα 

έρεη ζπείξσκα  9/16 UNF γηα λα είλαη δπλαηή θαη ε ζχλδεζε ησλ πγξαληήξσλ θαη λεθεινπνηεηψλ κηαο ρξήζεο 
(AQUA PACK) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη ΜΔΘ. Σν ξνφκεηξν λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ξχζκηζεο 

ηεο ξνήο κέρξη 15 ιίηξα αλά ιεπηφ κε πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. Η κέηξεζε ηεο ξνήο λα γίλεηαη κε ζηήιε-κπίιηα, 
φπνπ φιε ε δηάηαμε κέηξεζεο λα είλαη εληειψο άζξαπζηε (θαηαζθεπαζκέλε απφ δηάθαλν πιαζηηθφ 

POLYCARBONATE), ελψ νη ελδείμεηο κέηξεζεο ηεο ξνήο λα βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ξνφκεηξνπ 
γηα λα κελ ζβήλνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηνπο θαζαξηζκνχο. Η βαζκνλφκεζε ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο ηνπ 

ξνφκεηξνπ λα είλαη 0–15 ιίηξα αλά ιεπηφ. Η δε δηαβάζκηζε ησλ ελδείμεσλ κέηξεζεο λα μεθηλάεη απφ 0,5 

lit/min απμαλφκελε αλά 0,5 lit/min κέρξη ηα 5 lit/min θαη ζπλερίδεη απμαλφκελε αλά  1 lit/min έσο θαη  ηα 15 
lit/min. Με αθξίβεηα ± 0.25 lpm απφ 0,5 lpm  έσο 5lpm θαη ± 0.50 lpm απφ 6 lpm  έσο 15lpm. Η πίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνφκεηξνπ θαζψο θαη ε πίεζε βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμήο λα  είλαη 4,14 bar(60 
psi). Να δηαζέηεη θίιηξν ζηελ είζνδν. Κάζε ξνφκεηξν λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ηνπ είδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ ζχκθσλα 

κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία 93/42/ ΔΔC. Να αλαγξάθνληαη ζην ζψκα ηνπ θαηά ηξφπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη 
αλεμίηειν ηα θάησζη ζηνηρεία:  Ο ζπκβνιηζκφο  ηνπ νμπγφλνπ (Ο2) θαη ε ιέμε OXYGEN. Η πίεζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ξνφκεηξνπ πνπ είλαη αληίζηνηρα θαη ε πίεζε ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμήο ηνπ. ηνηρεία  γηα 
δηαζθάιηζε ηεο ηρληιαζηκφηεηαο φπσο ν ηχπνο (κνληέιν) ηεο ζπζθεπήο θαη ν  αξηζκφο παξηίδαο. πκβνιηζκφο 

γηα ηε κε ρξήζε ειαίνπ. Έλδεημε γηα ην ζεκείν ηεο κπίιηαο φπνπ πξέπεη λα δηαβάδεηαη ε ξνή (δηαβάδεηαη ζην 
θέληξν  ηεο κπίιηαο). Έλδεημε ηεο θνξάο αχμεζεο ηεο ξνήο ζην δηαθφπηε ηνπ ξνφκεηξνπ.  ΣΑΥΤΤΝΓΔΜΟ 

ΟΞΤΓΟΝΟΤ: χκθσλνο κε ην πξφηππν ENV 737-6. 

Τγξαληήξαο θπζαιίδσλ  πνιιαπιψλ ρξήζεσλ CH 200.     
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate) θαη νη ζχλδεζκνη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν. Να απνζηεηξψλεηαη ζε απηφκαην θιίβαλν ζεξκνθξαζίαο 
αηκνχ 121νC γηα 15 min. ην κέγηζην, ζε ζρεηηθή πίεζε 1 bar. Να θέξεη δηάθαλε θηάιε λεξνχ κε ελδείμεηο 

αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηάζκεο.     

Να θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ηνπ είδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ  ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή νδεγία 93/42/ ΔΔC /14-07-2014. 
 



4. Ππομήθεια επιηοίσιων αναπποθήζεων για ηην Παιδιαηπική Κλινική, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

1.400,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα πέληε (5) πιήξε ζεη επηηνίρησλ αλαξξνθήζεσλ θελνχ κε θάδν 2 ιίηξσλ γηα ιεηηνπξγία (απφιπηα 
ζπκβαηά) κε ην δίθηπν θελνχ ηνπ λνζνθνκείνπ καο απνηεινχκελα απφ ηα παξαθάησ επηκέξνπο είδε: 

Πλήπερ ζεη αναππόθηζηρ (5 ηεμάσια):  

α. Ρπζκηζηή  θελνχ ,0-1000 mbar,  115 L / min επηηνίρηαο ηνπνζέηεζεο ΜΔ ΒΤΜΑ ΚΔΝΟΤ ΔΝV  737-6,  
ζπκβαηφ κε  ηηο  επηηνίρηεο ιήςεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

β. Γνρείν ππεξρείιηζεο  κηθξνχ φγθνπ, 75 ml, απνζηεηξνχκελν ζηνπο 134ν C. 
γ. Γνρείν ζπιινγήο 2 ιίηξσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  ΜΑΚ 2000, απνζηεηξνχκελν  ζηνπο 134ν C, ζπκβαηφ κε 

ζάθνπο κίαο ρξήζεσο ηχπνπ ΜΟΝΟΚΙΣ. 
δ. Πιάθα ηνίρνπ γηα ζηήξημε ηνπ δνρείνπ ζπιινγήο ζε ηνίρν. 

ε. Γαθηπιίδη ΜΑΚ 2000 γηα ηε ζηήξημε ηνπ δνρείνπ ζπιινγήο ζηελ πιάθα ηνίρνπ. 

ζη. σιήλα  ζηιηθφλεο 7 x 13,  3 κέηξσλ  γηα ζχλδεζε ηνπ δνρείνπ ζπιινγήο κε ην ξπζκηζηή θελνχ  θαη ην 
θαζεηήξα αλαξξφθεζεο, απνζηεηξνχκελε. 

δ. άθνο κίαο ρξήζεσο, ηχπνπ ΜΟΝΟΚΙΣ (ζπκβαηφ κε ηνπο θάδνπο ησλ δνρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
Ννζνθνκείν).  

- Ο ξπζκηζηήο θελνχ λα ζπλδέεηαη ζηηο ιήςεηο θελνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο κέζσ εηδηθνχ ηαρπζπλδέζκνπ (ΔΝV  

737-6) θαη λα εμαζθαιίδεη απιή, ηαρεία θαη αζθαιή ζχλδεζε απνθιείνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε 
ιήςεηο  άιισλ αεξίσλ. Να είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα θάησζη: 

1. Κελφκεηξν κέηξεζεο απφ 0 κέρξη -1.000 mbar, κε βαζκνλφκεζε αλά 50 mbar θαη αξηζκεηηθέο ελδείμεηο 0, -
200, 400, -600, -800 & -1.000 mbar. 

2. Πηεζηηθφ ηαρπδηαθφπηε ON – OFF κε ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε  γηα γξήγνξν άλνηγκα ή δηαθνπή ηνπ θελνχ 
κε ελδείμεηο ON - OFF. 

3. Μεγάιν θαη εχρξεζην πεξηζηξνθηθφ θνκβίν ζπλερνχο ξχζκηζεο ηνπ θελνχ απφ 0 κέρξη ην κέγηζην θελφ ηνπ 

δηθηχνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
4. Δπηηπγράλεη αλαξξφθεζε 115  lpm  ζηα  950 mbar 5. Γηαζηάζεηο :Τ xΠ x Β = 170 mm x 92 mm x 103mm. 

Αναλςηικόηεπα: 
- Σν δνρείν ππεξρείιηζεο λα πξνζαξκφδεηαη ζηνλ ξπζκηζηή θελνχ θαη  λα πξνζηαηεχεη απηφλ αιιά θαη ην 

δίθηπν θελνχ  απφ  ελδερφκελεο ππεξρεηιίζεηο ηνπ δνρείνπ αλαξξφθεζεο. 

- Σν δνρείν αλαξξφθεζεο 2 ιίηξσλ λα δέρεηαη απνζηείξσζε ζε απηφκαην θιίβαλν θαη ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 
134oC γηα 15 ιεπηά ηεο ψξαο. Ο θάδνο λα έρεη σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα δχν ιίηξσλ θαη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηάθαλν θαη  πιηθφ. Να θέξεη ελδείμεηο ρσξεηηθφηεηαο κε  βαζκνλφκεζε αλά 100 cc, 
αλαγξάθνληαο ηηο ρσξεηηθφηεηεο ησλ 500 ,1000θαη 2.000,  cc, φπσο επίζεο λα θέξεη ελδείμεηο γηα ηνλ ηξφπν 

ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ ή θιηβαληζκνχ. Σν θαπάθη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλζεθηηθφ ζπλζεηηθφ πιηθφ θαη λα 

είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραληθή βαιβίδα γηα ηελ απνθπγή ππεξρεηιίζεσλ. Η είζνδνο θαη έμνδνο ηνπ θαπαθηνχ, 
νη νπνίεο είλαη  επζείεο Φ9 θαη δηαζέηνπλ θαη γσληαθφ ζπλδεηηθφ. 

- Κάζε ζεη αλαξξφθεζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ 3 κέηξα ζσιήλα ζηιηθφλεο δηαηνκήο 7 x 13 mm, πνπ ζα είλαη 
αλζεθηηθφ ζηηο θάκςεηο θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ ηνηρσκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ν ξπζκηζηήο θελνχ κε 

ην δνρείν ζπιινγήο θαη ηνλ θαζεηήξα αλαξξφθεζεο. 
Tα πξνζθεξφκελα είδε λα θέξνπλ CE mark θαη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο  πξνδηαγξαθέο  αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

1.ην EN ISO 9001:2008 γηα εκπνξία & δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 
2.ην EN ISO 13485:2003 γηα εκπνξία & δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

3. ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε ΓΤ8δ /Γ.Π.νηθ./1348 γηα ηε δηαλνκή  ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.   
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά 

         

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

                                                                                                   

            


