
 

 

 
 

 

                            Αγξίλην,    20     Φεβξνπαξίνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.2784  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61233   

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

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ(6)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα κνηέξ γηα Κεληξηθή Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα, προϋπολογιζμού δαπάνης 380,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκήζεηα αλεκηζηήξσλ γηα ηαηξηθά ςπγεία Fiocchetti, προϋπολογιζμού δαπάνης  380,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ, προϋπολογιζμού δαπάνης  750,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Δπηζθεπή-ζπληήξεζε ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο ησλ Γηαγλσζηηθώλ Δξγαζηεξίσλ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  1.000,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ιεβήησλ θαη αηκνγελλεηξηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης  

3.000,00 € + Φ.Π.Α. 

6. Δπηζθεπή-ζπληήξεζε ηνπ πιπληεξίνπ ελδνζθνπίσλ ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνύ ηαηξείνπ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  3.800,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  9.310,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππόςηλ: 

 
1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθώλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 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 από 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 πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 



ρακειόηεξε ηηκή ηεο εγρώξηαο αγνξάο όπσο 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) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο 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 Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο 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 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνύ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.1891/05-02-2020,1680/03-02-2020,1602/31-01-2020,1599/31-01-2020,1394/29-01-2020 

θαη 1965/07-02-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ αξ. 440    κε  ΑΓΑ:ΩΙΨ746904Μ-ΜΦ5  απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.2515/18.02.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα δηαθνξέο επηζθεπέο θαη πξνκήζεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(6), άθξσο 

απαξαίηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην 

ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έφς ηις 02-03-2020, ημέρα Γεσηέρα   και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο 

θέμα και ο αριθμός  πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηώλεηαη όηη : 

      Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554) 

            

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

  

1. Προμήθεια μοηέρ για Κενηρική Κλιμαηιζηική Μονάδα, προϋπολογιζμού δαπάνης 380,00 € + 

Φ.Π.Α. 



Πξνκήζεηα ελόο κνηέξ κα ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ Κεληξηθή Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα 29 

(Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα): 

Type K112M-4, IP55, IM B3, cosθ 0.82, conn. Γ, βάξνο 43 kg, PTC 140oC. 
Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά: 

50Hz: 1435rpm 4KW:400V 8.8A:380V 9.3A:420V 8.4A 
60Hz: 1722rpm 4.8KW:480V 8.8A:460V 9.3A:500V 8.4A. 

 

2. Προμήθεια ανεμιζηήρφν για ιαηρικά υσγεία Fiocchetti, προϋπολογιζμού δαπάνης  380,00 € + 

Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα δύν (2) αλεκηζηήξσλ ζαιάκνπ ηαηξηθώλ ςπγείσλ Fiocchetti Medica 140 πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ 
ραιαζκέλσλ (θακέλσλ). 

    Ο ηύπνο ησλ αλεκηζηήξσλ πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο ππάξρνληεο ζα είλαη: 

   QL4/3000A22-2124LH-425 db, 230V~ 50HZ 240V~60HZ 17W LCLH, 5544450225. 
 

3. Προμήθεια ηλεκηρολογικού σλικού, προϋπολογιζμού δαπάνης  750,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ: 
- Αζθάιεηα ηύπνπ θπζίγγη HAGER ή ABB 80A 22x58 690V (10 ηεκάρηα) 

- Αζθάιεηα ηύπνπ θπζίγγη HAGER ή ABB 63A 22x58 690V (10 ηεκάρηα) 
- Ηιεθηξνληθνί κεηξεηέο ηξηθαζηθνί ABB C13 110-300 STE 40A (4 ηεκάρηα) 

- θαθάθηα 80εθ. ή 100εθ. κε ιάκπα LED (γηα πάγθν θνπδίλαο) (4 ηεκάρηα) 
- ηαπξνί (ηαπ) (4 ηεκάρηα) 

- Λάκπεο LED E27 15W (10 ηεκάρηα) 

- Λάκπεο ηύπνπ θεξί Δ14 5W (10 ηεκάρηα) 
Σν αλσηέξσ ειεθηξνινγηθό πιηθό λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο CE. 

Η πξόζθνξα λα γίλεη γηα ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη όρη κεκνλσκέλα. 
 

4. Δπιζκεσή-ζσνηήρηζη ηοσ θφηοησπικού μητανήμαηος ηφν Γιαγνφζηικών Δργαζηηρίφν, 

προϋπολογιζμού δαπάνης  1.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο REX ROTARY MP 2501L κε S/N: Δ353Μ420075 ησλ 

Γηαγλσζηηθώλ Δξγαζηεξίσλ. 

Απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θάησζη γλήζησλ θαη ζπκβαηώλ κε ην θσηνηππηθό αληαιιαθηηθώλ: 
- FUSING UNIT (1 TMX.) 

- IMAGING UNIT (1 TMX.) 
- PAPER FEED ROLLER 36mm (1 TMX.) 

- FRICTION PAD ASSY (1 TMX.) 
Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ ζα γίλεη θαη έλαο γεληθόο θαζαξηζκόο ηνπ 

κεραλήκαηνο. 

Βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο αληηθαηάζηαζε είλαη ε ρξήζε ηνπ γλήζηνπ TONER ORIGINAL TYPE2501 RICOH. 
Δπίζεο λα αλαγξάθνληαη ηα P/N ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ θαη λα αλαθέξεηαη όηη όια ζα 

είλαη γλήζηα θαη θαηλνύξηα. 
Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα παξαδνζνύλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο γλεζηόηεηαο ησλ αληαιιαθηηθώλ.  

 
5. Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη λεβήηφν και αημογεννηηριών ηοσ Νοζοκομείοσ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  3.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Δηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ιεβήησλ θαη αηκνγελλεηξηώλ θαζώο θαη ηελ επηζθεπή ηνπ θαπζηήξα αηκνγελλήηξηαο 

θααηά ηελ εθθίλεζή ηεο. 

ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν εβδνκαδηαίν έιεγρν ησλ ιεβήησλ θαη αηκνγελλεηξηώλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ δηαπηζηώζεθε βιάβε ζηνλ θαπζηήξα ηεο αηκνγελλήηξηαο θαηά ηελ εθθίλεζή ηεο. Από ην ζεκείν 

απηό θαη έπεηηα ν θαπζηήξαο δελ μαλαέθαλε εθθίλεζε παξόιεο ηηο πξνζπάζεηεο. 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηελ βιάβε θαη ηελ έθηαζε απηήο, λα ηελ επηζθεπάζεη θαη λα παξαδώζεη ηνλ 

θαπζηήξα πιήξε θαη αζθαιή  σο έλα εληαίν ιεηηνπξγηθό ζύλνιν κε ηελ αηκνγελλήηξηα. Όια ηα αληαιιαθηηθά 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ (είηε ειεθηξνινγηθά, είηε κεραλνινγηθά) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ηνλ θαπζηήξα, λα είλαη θαηλνύξγηα θαη γλήζηα. Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε Σερληθή Τπεξεζία ζα ππνδεηθλύεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Τπνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ είλαη ε απνκάθξπλζε από ηνλ ρώξν ηνπ έξγνπ όισλ 

ησλ παιηώλ θαη θαηεζηξακκέλσλ πιηθώλ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ. Πέξαλ ησλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο ηεο 

αλσηέξσ βιάβεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ιεβήησλ θαη ησλ αηκνγελλεηξηώλ πνπ ζα 
πξέπεη λα εθηειεζηνύλ όπσο παξαθάησ: 



Δηήζηα ζπληήξεζε ησλ δηβάζκησλ θαπζηήξσλ, ιεβήησλ θαη αηκνγελλεηξηώλ βάζε ηεο Τ.Α.189533/2011 πνπ 

απαηηεί ηελ δηελέξγεηα ησλ θάησζη εξγαζηώλ. Αλαιπηηθόηεξα ζπληήξεζε ησλ ηξηώλ ιεβήησλ (THERMOSTAHL 

out kcal/h 1.500.000 (έθαζηνο) model EN 1500) θαη ησλ ηξηώλ αηκνγελλεηξηώλ (ΗΦΑΙΣΟ D1500 
1.500kgr/h) ηνπ Λεβεηνζηαζίνπ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ζηεγαλνπνηεηηθώλ παξεκβπζκάησλ, θαζαξηζκόο 

απινθόξσλ αγσγώλ, θαζαξηζκόο θαπλαγσγνύ, θαζαξηζκόο ή αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πεηξειαίνπ, δνθηκή 
ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. 

Δπίζεο ζα γίλεη ζπληήξεζε ησλ έμη δηβάζκησλ θαπζηήξσλ (3ηκρ. RIELLO RL130 type 662Σ1 & 3 ηκρ. RIELLO 

RL190 type 673T1) ζηνλ ίδην ρώξν, όπσο αληηθαηάζηαζε κπέθ, θαζαξηζκόο θαη ξύζκηζε ζπηλζεξηζηώλ, 
ξύζκηζε αλαινγίαο αέξα – θαπζίκνπ, έιεγρνο δηαξξνώλ θαπζαεξίσλ θαη θαπζίκνπ, κέηξεζε ειθπζκνύ 

θαπλνδόρνπ (mbar), κέηξεζε πίεζεο αληιίαο πεηξειαίνπ (bar), κέηξεζε πεξηεθηηθόηεηαο ζσκαηηδίσλ θαη 
εύξεζε δείθηε αηζάιεο, κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ, κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ ιεβεηνζηαζίνπ, 

κέηξεζε CO2 (% θ.ν.), CO (ppm), κέηξεζε O2 (% θ.ν.), κέηξεζε NO (ppm), NOx (% θ.ν.), πεξίζζεηα αέξα, 
απώιεηεο, απόδνζε, ιόγνο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πξνο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα %, δηεμαγσγή ξπζκίζεσλ.  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ: ζα πξέπεη λα γίλεη απηνςία από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζην έξγν κε ζθνπό ηελ 

εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθν από ηελ Σερληθή Τπεξεζία 
κεηά ηελ επίζθεςε. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ ζπληεξήζεσλ θαη εξγαζηώλ 

αλαιπηηθά δειηία έξγνπ θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ. 
 

6. Δπιζκεσή-ζσνηήρηζη ηοσ πλσνηηρίοσ ενδοζκοπίφν ηοσ γαζηρενηερολογικού ιαηρείοσ, 

προϋπολογιζμού δαπάνης  3.800,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπή αιιά θαη ζπγρξόλσο εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ πιπληεξίνπ ελδνζθνπίσλ Soluscope SL-V3GTA κε S/N 

20472 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Soluscope/Anios. Σν πιπληήξην μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 
2018 κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνύ ηκήκαηνο θαη βξίζθεηαη ζε ζύκβαζε ζπληήξεζεο έσο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2020 (αξ.ζπκ.90/2019). 

Οι εργαζίες ποσ θα πραγμαηοποιηθούν είναι οι κάηφθι: 
-Έιεγρνο θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ πιπληεξίνπ 

-Αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ 
-Ρύζκηζεο ζεξκνθξαζίαο εηζαγσγήο λεξνύ 

-Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πιπληεξίνπ 

-Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο πιπληεξίνπ 
-πλαξκνιόγεζε πιπληεξίνπ 

-Σειηθόο έιεγρνο πιπληεξίνπ. 
Θα γίλεη αληηθαηάζηαζε ελόο service pack V3GTA. 

Η αλσηέξσ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζα πξνζθεξζεί κε εγγύεζε ελόο έηνπο πνπ ζα θαιύπηεη όιν ην πιπληήξην 

γηα όια ηα αληαιιαθηηθά θαη εξγαζία γηα έλα έηνο από ζπλήζε ρξήζε. Δμεξνύληαη αλαιώζηκα θαη ζπλδεηηθνί 
ζσιήλεο.  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία όζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη ζηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαιά θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνύο όζνλ αθνξά ζηελ 
ηερλνινγία ησλ κεραλεκάησλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηώζεηο  γηα ηελ ηερλνγλσζία ηνπο 

ζηα ελ ιόγσ κεραλήκαηα από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα 

βεβαησζνύλ κε πηζηνπνηεηηθά ζπλεξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο ηερληθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 
Απαηηείηαη από ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα 

EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο.  
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