
 

 

                            Αγξέλην,   27      Φεβξνπαξένπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.3784  

        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 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ(5)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα επηηνέρησλ ξννκΫηξσλ Ο2 κε πγξαληάξεο γηα ηελ Οπξνινγηθά Κιηληθά, προϋπολογιζμού 

δαπάνης 650,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκάζεηα επηηνέρησλ ξννκΫηξσλ Ο2 κε πγξαληάξεο γηα ηελ Παηδηαηξηθά Κιηληθά, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  650,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκάζεηα επηηνέρησλ δηπιψλ ξννκΫηξσλ Ο2 κε πγξαληάξεο θαη αθξνθπζέσλ λεθεινπνέεζεο γηα ηελ 

Καξδηνινγηθά Κιηληθά, προϋπολογιζμού δαπάνης  1.100,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κφληηνξ GE Β650 ηεο Μ.Δ.Θ, προϋπολογιζμού δαπάνης  850,00 € + 

Φ.Π.Α 

5. Δπηζθεπά ειεθηξνθαξδηνγξΪθνπ Mac 1600 GE ησλ Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού δαπάνης  700,00 € + 

Φ.Π.Α 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  3.950,00 € + 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.2245/12-02-2020,2317/13-02-2020,2344/14-02-2020,2321/13-02-2020 θαη 2319/13-02-

2020 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο. 

14. Σελ αξ.  478    κε  ΑΓΑ:6ΦΗΠ46904Μ-ΜΠ  απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο.  

15. Σελ  αξηζκ. πξση.3622/25.02.2020 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 πξνκάζεηεο ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο(5), 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 έως ηις 09-03-2020, ημέρα Γεσηέρα   και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

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

θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       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. Προμήθεια επιηοίτιων ροομέηρων Ο2 με σγρανηήρες για ηην Οσρολογική Κλινική, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 650,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα δΫθα (10) επηηνέρησλ Ϊζξαπζησλ ξννκΫηξσλ νμπγφλνπ, Precision medical Ακεξηθάο, ηχπνπ 8 

MFA/15 lpm κε Ϊζξαπζηε ζηάιε, βχζκα ηχπνπ ENV 737-6, κε πγξαληάξα πνιιαπιψλ ρξάζεσλ CH 200, 



9/16 κε κεηαιιηθά εέζνδν θαη Ϋμνδν (Ϊζξαπζην θαπΪθη, κπνπθαιΪθη, θιΪληδα) γηα ηηο αλΪγθεο ηεο 

Οπξνινγηθάο Κιηληθάο. 

Αλαιπηηθφηεξα: 
Σν ζψκα ηνπ ξνφκεηξνπ λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ αινπκέλην πνπ ην θαζηζηΪ ειαθξχηεξν απφ Ϊιια 

ξνφκεηξα, κε απνηΫιεζκα λα Ϋρνπκε ιηγφηεξε θαηαπφλεζε ζηε ιάςε νμπγφλνπ. Να δηαζΫηεη κέα Ϋμνδν 

θνριησηά γηα ηε ζχλδεζε δηΪθνξσλ ζπζθεπψλ (πγξαληάξεο, ζπλδεηηθΪ ζσιάλσλ  θηι). Η θνριησηά Ϋμνδνο λα 
Ϋρεη ζπεέξσκα  9/16 UNF γηα λα εέλαη δπλαηά θαη ε ζχλδεζε ησλ πγξαληάξσλ θαη λεθεινπνηεηψλ κηαο ρξάζεο 

(AQUA PACK) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλάζσο νη ΜΔΘ. Σν ξνφκεηξν λα Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ξχζκηζεο 
ηεο ξνάο κΫρξη 15 ιέηξα αλΪ ιεπηφ κε πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. Η κΫηξεζε ηεο ξνάο λα γέλεηαη κε ζηάιε-κπέιηα, 

φπνπ φιε ε δηΪηαμε κΫηξεζεο λα εέλαη εληειψο Ϊζξαπζηε (θαηαζθεπαζκΫλε απφ δηΪθαλν πιαζηηθφ 
POLYCARBONATE), ελψ νη ελδεέμεηο κΫηξεζεο ηεο ξνάο λα βξέζθνληαη ζηελ εζσηεξηθά πιεπξΪ ηνπ ξνφκεηξνπ 

γηα λα κελ ζβάλνληαη κε ηε ρξάζε θαη ηνπο θαζαξηζκνχο. Η βαζκνλφκεζε ηεο κεηξεηηθάο δηΪηαμεο ηνπ 

ξνφκεηξνπ λα εέλαη 0–15 ιέηξα αλΪ ιεπηφ. Η δε δηαβΪζκηζε ησλ ελδεέμεσλ κΫηξεζεο λα μεθηλΪεη απφ 0,5 
lit/min απμαλφκελε αλΪ 0,5 lit/min κΫρξη ηα 5 lit/min θαη ζπλερέδεη απμαλφκελε αλΪ  1 lit/min Ϋσο θαη  ηα 15 

lit/min. Με αθξέβεηα ± 0.25 lpm απφ 0,5 lpm  Ϋσο 5lpm θαη ± 0.50 lpm απφ 6 lpm  Ϋσο 15lpm. Η πέεζε ηεο 
ιεηηνπξγέαο ηνπ ξνφκεηξνπ θαζψο θαη ε πέεζε βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθάο δηΪηαμάο λα  εέλαη 4,14 bar(60 

psi). Να δηαζΫηεη θέιηξν ζηελ εέζνδν. ΚΪζε ξνφκεηξν λα θΫξεη ζάκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκΫλνπ νξγαληζκνχ πεξέ ελαξκφληζεο ηνπ εέδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ ζχκθσλα 
κε ηελ Δπξσπατθά νδεγέα 93/42/ ΔΔC. Να αλαγξΪθνληαη ζην ζψκα ηνπ θαηΪ ηξφπν εκθαλά, επαλΪγλσζην θαη 

αλεμέηειν ηα θΪησζη ζηνηρεέα:  Ο ζπκβνιηζκφο  ηνπ νμπγφλνπ (Ο2) θαη ε ιΫμε OXYGEN. Η πέεζε ιεηηνπξγέαο 
ηνπ ξνφκεηξνπ πνπ εέλαη αληέζηνηρα θαη ε πέεζε ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθάο δηΪηαμάο ηνπ. ηνηρεέα  γηα 

δηαζθΪιηζε ηεο ηρληιαζηκφηεηαο φπσο ν ηχπνο (κνληΫιν) ηεο ζπζθεπάο θαη ν  αξηζκφο παξηέδαο. πκβνιηζκφο 
γηα ηε κε ρξάζε ειαένπ. Έλδεημε γηα ην ζεκεέν ηεο κπέιηαο φπνπ πξΫπεη λα δηαβΪδεηαη ε ξνά (δηαβΪδεηαη ζην 

θΫληξν  ηεο κπέιηαο). Έλδεημε ηεο θνξΪο αχμεζεο ηεο ξνάο ζην δηαθφπηε ηνπ ξνφκεηξνπ.  ΣΑΥΤΤΝΓΔΜΟ 

ΟΞΤΓΟΝΟΤ: χκθσλνο κε ην πξφηππν ENV 737-6. 
Τγξαληάξαο θπζαιέδσλ  πνιιαπιψλ ρξάζεσλ CH 200.     

Να εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate) θαη νη ζχλδεζκνη λα εέλαη 
θαηαζθεπαζκΫλνη απφ επηρξσκησκΫλν νξεέραιθν. Να απνζηεηξψλεηαη ζε απηφκαην θιέβαλν ζεξκνθξαζέαο 

αηκνχ 121νC γηα 15 min. ην κΫγηζην, ζε ζρεηηθά πέεζε 1 bar. Να θΫξεη δηΪθαλε θηΪιε λεξνχ κε ελδεέμεηο 

αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηΪζκεο.     
Να θΫξεη ζάκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξέδην ρξάζεο θαη ζπληάξεζεο θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 

θνηλνπνηεκΫλνπ νξγαληζκνχ πεξέ ελαξκφληζεο ηνπ εέδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ  ζχκθσλα κε ηελ 
Δπξσπατθά νδεγέα 93/42/ ΔΔC /14-07-2014. 

 

2. Προμήθεια επιηοίτιων ροομέηρων Ο2 με σγρανηήρες για ηην Παιδιαηρική Κλινική, 

προϋπολογιζμού δαπάνης  650,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα δΫθα (10) επηηνέρησλ Ϊζξαπζησλ ξννκΫηξσλ νμπγφλνπ, Precision medical Ακεξηθάο, ηχπνπ 8 
MFA/15 lpm κε Ϊζξαπζηε ζηάιε, βχζκα ηχπνπ ENV 737-6, κε πγξαληάξα πνιιαπιψλ ρξάζεσλ CH 200, 9/16 

κε κεηαιιηθά εέζνδν θαη Ϋμνδν (Ϊζξαπζην θαπΪθη, κπνπθαιΪθη, θιΪληδα) γηα ηηο αλΪγθεο ηεο Οπξνινγηθάο 

Κιηληθάο. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Σν ζψκα ηνπ ξνφκεηξνπ λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ αινπκέλην πνπ ην θαζηζηΪ ειαθξχηεξν απφ Ϊιια 
ξνφκεηξα, κε απνηΫιεζκα λα Ϋρνπκε ιηγφηεξε θαηαπφλεζε ζηε ιάςε νμπγφλνπ. Να δηαζΫηεη κέα Ϋμνδν 

θνριησηά γηα ηε ζχλδεζε δηΪθνξσλ ζπζθεπψλ (πγξαληάξεο, ζπλδεηηθΪ ζσιάλσλ  θηι). Η θνριησηά Ϋμνδνο λα 

Ϋρεη ζπεέξσκα  9/16 UNF γηα λα εέλαη δπλαηά θαη ε ζχλδεζε ησλ πγξαληάξσλ θαη λεθεινπνηεηψλ κηαο ρξάζεο 
(AQUA PACK) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλάζσο νη ΜΔΘ. Σν ξνφκεηξν λα Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ξχζκηζεο 

ηεο ξνάο κΫρξη 15 ιέηξα αλΪ ιεπηφ κε πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. Η κΫηξεζε ηεο ξνάο λα γέλεηαη κε ζηάιε-κπέιηα, 
φπνπ φιε ε δηΪηαμε κΫηξεζεο λα εέλαη εληειψο Ϊζξαπζηε (θαηαζθεπαζκΫλε απφ δηΪθαλν πιαζηηθφ 

POLYCARBONATE), ελψ νη ελδεέμεηο κΫηξεζεο ηεο ξνάο λα βξέζθνληαη ζηελ εζσηεξηθά πιεπξΪ ηνπ ξνφκεηξνπ 
γηα λα κελ ζβάλνληαη κε ηε ρξάζε θαη ηνπο θαζαξηζκνχο. Η βαζκνλφκεζε ηεο κεηξεηηθάο δηΪηαμεο ηνπ 

ξνφκεηξνπ λα εέλαη 0–15 ιέηξα αλΪ ιεπηφ. Η δε δηαβΪζκηζε ησλ ελδεέμεσλ κΫηξεζεο λα μεθηλΪεη απφ 0,5 

lit/min απμαλφκελε αλΪ 0,5 lit/min κΫρξη ηα 5 lit/min θαη ζπλερέδεη απμαλφκελε αλΪ  1 lit/min Ϋσο θαη  ηα 15 
lit/min. Με αθξέβεηα ± 0.25 lpm απφ 0,5 lpm  Ϋσο 5lpm θαη ± 0.50 lpm απφ 6 lpm  Ϋσο 15lpm. Η πέεζε ηεο 

ιεηηνπξγέαο ηνπ ξνφκεηξνπ θαζψο θαη ε πέεζε βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθάο δηΪηαμάο λα  εέλαη 4,14 bar(60 
psi). Να δηαζΫηεη θέιηξν ζηελ εέζνδν. ΚΪζε ξνφκεηξν λα θΫξεη ζάκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκΫλνπ νξγαληζκνχ πεξέ ελαξκφληζεο ηνπ εέδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ ζχκθσλα 

κε ηελ Δπξσπατθά νδεγέα 93/42/ ΔΔC. Να αλαγξΪθνληαη ζην ζψκα ηνπ θαηΪ ηξφπν εκθαλά, επαλΪγλσζην θαη 
αλεμέηειν ηα θΪησζη ζηνηρεέα:  Ο ζπκβνιηζκφο  ηνπ νμπγφλνπ (Ο2) θαη ε ιΫμε OXYGEN. Η πέεζε ιεηηνπξγέαο 

ηνπ ξνφκεηξνπ πνπ εέλαη αληέζηνηρα θαη ε πέεζε ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθάο δηΪηαμάο ηνπ. ηνηρεέα  γηα 
δηαζθΪιηζε ηεο ηρληιαζηκφηεηαο φπσο ν ηχπνο (κνληΫιν) ηεο ζπζθεπάο θαη ν  αξηζκφο παξηέδαο. πκβνιηζκφο 



γηα ηε κε ρξάζε ειαένπ. Έλδεημε γηα ην ζεκεέν ηεο κπέιηαο φπνπ πξΫπεη λα δηαβΪδεηαη ε ξνά (δηαβΪδεηαη ζην 

θΫληξν  ηεο κπέιηαο). Έλδεημε ηεο θνξΪο αχμεζεο ηεο ξνάο ζην δηαθφπηε ηνπ ξνφκεηξνπ.  ΣΑΥΤΤΝΓΔΜΟ 

ΟΞΤΓΟΝΟΤ: χκθσλνο κε ην πξφηππν ENV 737-6. 
Τγξαληάξαο θπζαιέδσλ  πνιιαπιψλ ρξάζεσλ CH 200.     

Να εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate) θαη νη ζχλδεζκνη λα εέλαη 
θαηαζθεπαζκΫλνη απφ επηρξσκησκΫλν νξεέραιθν. Να απνζηεηξψλεηαη ζε απηφκαην θιέβαλν ζεξκνθξαζέαο 

αηκνχ 121νC γηα 15 min. ην κΫγηζην, ζε ζρεηηθά πέεζε 1 bar. Να θΫξεη δηΪθαλε θηΪιε λεξνχ κε ελδεέμεηο 

αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηΪζκεο.     
Να θΫξεη ζάκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξέδην ρξάζεο θαη ζπληάξεζεο θαζψο θαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκΫλνπ νξγαληζκνχ πεξέ ελαξκφληζεο ηνπ εέδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ  

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθά νδεγέα 93/42/ ΔΔC /14-07-2014. 

3. Προμήθεια επιηοίτιων διπλών ροομέηρων Ο2 με σγρανηήρες και ακροθσζίων νεθελοποίηζης 

για ηην Καρδιολογική Κλινική, προϋπολογιζμού δαπάνης  1.100,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα δΫθα (10) επηηνέρησλ δηπιψλ Ϊζξαπζησλ ξννκΫηξσλ νμπγφλνπ, Precision medical Ακεξηθάο, ηχπνπ 

8 MFA/15 lpm κε Ϊζξαπζηε ζηάιε, βχζκα ηχπνπ ENV 737-6, κε δχν πγξαληάξεο πνιιαπιψλ ρξάζεσλ CH 200, 

9/16 κε κεηαιιηθά εέζνδν θαη Ϋμνδν (Ϊζξαπζην θαπΪθη, κπνπθαιΪθη, θιΪληδα) θαη αληνρά ζηα 5 bar θαζψο θαη 
εέθνζη (20) κεηαιιηθψλ αθξνθπζέσλ λεθεινπνέεζεο γηα ηα αλσηΫξσ ξνφκεηξα κε ζπεέξσκα 9/16 γηα ηηο 

αλΪγθεο ηεο Καξδηνινγθάο Κιηληθάο. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Να απνηειεέηαη απφ δχν μερσξηζηΪ  ξνφκεηξα κε ηα έδηα ραξαθηεξηζηηθΪ ζε δηΪηαμε V γηα ηελ εμππεξΫηεζε 

δχν αζζελψλ απφ κέα ιάςε. 
Σν ζψκα θΪζε ξνφκεηξνπ λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ αινπκέλην πνπ ην θαζηζηΪ ειαθξχηεξν απφ Ϊιια 

ξνφκεηξα ψζηε λα Ϋρνπκε ιηγφηεξε θαηαπφλεζε ζηε ιάςε νμπγφλνπ. 
Να δηαζΫηεη κέα Ϋμνδν θνριησηά γηα ηε ζχλδεζε δηΪθνξσλ ζπζθεπψλ (πγξαληάξεο, ζπλδεηηθΪ ζσιάλσλ  θηι). 

Η θνριησηά Ϋμνδνο λα Ϋρεη ζπεέξσκα 9/16 UNF γηα λα εέλαη δπλαηά θαη ε ζχλδεζε ησλ πγξαληάξσλ θαη 

λεθεινπνηεηψλ κηαο ρξάζεο (AQUA PACK) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλάζσο νη ΜΔΘ. 
Σν ξνφκεηξν λα Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ξχζκηζεο ηεο ξνάο κΫρξη 15 ιέηξα αλΪ ιεπηφ κε πεξηζηξνθηθφ 

δηαθφπηε. Η κΫηξεζε ηεο ξνάο λα γέλεηαη κε ζηάιε-κπέιηα, φπνπ φιε ε δηΪηαμε κΫηξεζεο λα εέλαη εληειψο 
Ϊζξαπζηε (θαηαζθεπαζκΫλε απφ δηΪθαλν πιαζηηθφ POLYCARBONATE), ελψ νη ελδεέμεηο κΫηξεζεο ηεο ξνάο λα 

βξέζθνληαη ζηελ εζσηεξηθά πιεπξΪ ηνπ ξνφκεηξνπ γηα λα κελ ζβάλνληαη κε ηε ρξάζε θαη ηνπο θαζαξηζκνχο. 
Η βαζκνλφκεζε ηεο κεηξεηηθάο δηΪηαμεο ηνπ ξνφκεηξνπ λα εέλαη 0 – 15  ιέηξα αλΪ ιεπηφ. Η δε δηαβΪζκηζε 

ησλ ελδεέμεσλ κΫηξεζεο λα μεθηλΪεη απφ 0,5 lit/min απμαλφκελε αλΪ 0,5 lit/min κΫρξη ηα 5 lit/min θαη λα 

ζπλερέδεη απμαλφκελε αλΪ 1 lit/min Ϋσο θαη ηα 15 lit/min. Με αθξέβεηα ± 0.25 lpm απφ 0,5 lpm Ϋσο 5lpm θαη ± 
0.50 lpm απφ 6 lpm Ϋσο 15lpm. 

Η πέεζε ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ξνφκεηξνπ θαζψο θαη ε πέεζε βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθάο δηΪηαμάο λα εέλαη 
4,14 bar (60 psi). 

Να δηαζΫηεη θέιηξν ζηελ εέζνδν. 

ΚΪζε ξνφκεηξν λα θΫξεη ζάκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκΫλνπ νξγαληζκνχ πεξέ 
ελαξκφληζεο ηνπ εέδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξνïφλ  ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπαïθά νδεγέα 93/42/ ΔΔC. Να 

αλαγξΪθνληαη ζην ζψκα ηνπ θαηΪ ηξφπν εκθαλά, επαλΪγλσζην θαη αλεμέηειν ηα θΪησζη ζηνηρεέα: 
α) Ο ζπκβνιηζκφο  ηνπ νμπγφλνπ ( Ο2 ) θαη   ε ιΫμε OXYGEN. 

β) Η πέεζε ιεηηνπξγέαο ηνπ ξνφκεηξνπ πνπ λα εέλαη αληέζηνηρα θαη ε πέεζε ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθάο 
δηΪηαμάο ηνπ. 

γ) ηνηρεέα γηα δηαζθΪιηζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο φπσο ν ηχπνο (κνληΫιν) ηεο ζπζθεπάο θαη ν αξηζκφο 

παξηέδαο. 
δ) πκβνιηζκφο γηα ηε κε ρξάζε ειαένπ. 

ε) Έλδεημε γηα ην ζεκεέν ηεο κπέιηαο φπνπ πξΫπεη λα δηαβΪδεηαη ε ξνά( δηαβΪδεηαη ζην θΫληξν ηεο κπέιηαο).  ζη) 
Έλδεημε ηεο θνξΪο αχμεζεο ηεο ξνάο ζηνλ δηαθφπηε ηνπ ξνφκεηξνπ. 

Ο ηαρπζχλδεζκνο νμπγφλνπ λα εέλαη ENV 737-6 ζπκβαηφο κε ηηο ιάςεηο ησλ θιηλψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

Ο πγξαληάξαο θπζαιέδσλ πνιιαπιψλ ρξάζεσλ CH 200 λα θΪλεη εθηθηά ηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθάο πγξαζέαο ηνπ 
νμπγφλνπ πνπ παξΫρεηαη ζηνπο αζζελεέο θαζψο ην παξερφκελν νμπγφλν πνπ βξέζθεηαη απνζεθεπκΫλν εέηε ζε 

αΫξηα κνξθά εληφο θηαιψλ εέηε ζε πγξά κνξθά εληφο δεμακελψλ λα εέλαη απαιιαγκΫλν πγξαζέαο.  
Να εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνο απφ αλζεθηηθφ  πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate ) θαη νη ζχλδεζκνη εέζνδνο θαη 

Ϋμνδνο εέλαη κεηαιιηθνέ θαηαζθεπαζκΫλνη απφ επηρξσκησκΫλν νξεέραιθν. Να απνζηεηξψλεηαη ζε απηφκαην 
θιέβαλν ζεξκνθξαζέαο αηκνχ 121ν C γηα 15 min ην κΫγηζην ζε ζρεηηθά πέεζε 1 bar. Να θΫξεη δηΪθαλε θηΪιε 

λεξνχ κε ελδεέμεηο αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηΪζκεο.   

Να θΫξεη ζάκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξέδην ρξάζεο θαη ζπληάξεζεο θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
θνηλνπνηεκΫλνπ νξγαληζκνχ πεξέ ελαξκφληζεο ηνπ εέδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ  ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθά νδεγέα 93/42/ ΔΔC /14-07-2014. Να ζπλνδεχεηαη απφ νδεγέεο ρξάζεσο ζηα ΔιιεληθΪ. ΝΜα δΫρεηαη 
αληαιιαθηηθΪ (θαπΪθη , κπνπθαιΪθη , θιΪληδα θ.ι.π ). 



 

4. Προμήθεια ανηαλλακηικών για ηα μόνιηορ GE Β650 ηης Μ.Δ.Θ, προϋπολογιζμού δαπάνης  

850,00 € + Φ.Π.Α 

Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ηα Ϋμη (6) κφληηνξ DASH Β650 GE παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ 

νξγΪλσλ ηεο Μ.Δ.Θ. 

Αλαιπηηθφηεξα: 
- 3/5πνιηθφ θαιψδην ΗΚΓ αζζελνχο MULTILINK (2 ηκρ.) 

- 5πνιηθφ ζεη απνιάμεσλ ΗΚΓ (δαγθΪλεο) (4 ηκρ.) 
Σα αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ηα αλσηΫξσ κφληηνξ. 

Απαηηεέηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά 

πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη πηζηνπνέεζε (γλεζηφηεηα) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν GE ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ. 
Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ. 

 

5. Δπιζκεσή ηλεκηροκαρδιογράθοσ Mac 1600 GE ηων Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού δαπάνης  700,00 € 

+ Φ.Π.Α 

Δπηζθεπά ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξΪθνπ Mac 1600 GE κε sn SDE13060037NA ησλ Σ.Δ.Π. 
Αλαιπηηθφηεξα: 

Απαηηεέηαη αληηθαηΪζηαζε ηεο ζεξκηθάο θεθαιάο εθηχπσζεο ηνπ ΗΚΓ. 

Οη εξγαζέεο πνπ ζα πξΫπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: 
Δζσηεξηθφο Ϋιεγρνο θαη θαζαξηζκφο νμεηδσκΫλεο πιαθΫηαο 

Καζαξηζκφο ηκεκΪησλ ηνπ ΗΚΓ επηξξεπά ζε ζθφλε 
Καζαξηζκφο θαη Ϋιεγρνο ιεηηνπξγέαο πιεθηξνινγένπ 

Έιεγρνο ηνπ setup ηνπ κεραλάκαηνο 

Έιεγρνο acquisition board θαη ησλ θαισδέσλ ECG  
Έιεγρνο ιεηηνπξγέαο θαη ξχζκηζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ 

ΚαζΪξηζκα επαθψλ  
Έιεγρνο ηξνθνδνζέαο ΗΚΓ 

Ηιεθηξηθφο Ϋιεγρνο αζθαιεέαο ηνπ κεραλάκαηνο θαη δηαξξνψλ πξνο ζαζέ, γεέσζε θαη αζζελά 

Έιεγρνο ινγηζκηθνχ θαη hardware 
ΚαηΪζεζε πηζηνπνέεζεο θαιάο ιεηηνπξγέαο βΪζεη θαηαζθεπαζηά. 

Σν αληαιιαθηηθφ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηνλ ΗΚΓ. Να θαηαηεζεέ ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο 
ην θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE. 

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 ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηεο 

Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο 

Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ. 

 

 
                 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζψιεο                                                            
                                                                                              


