
              
 

 

                            Αγξέλην,    20       Μαξηένπ    2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.5049  

        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 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ,ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟΤ,ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ,ΚΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΚΟΟΓΡΑΦΟΤ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα εμαξηεκΪησλ νδνληηαηξηθάο Ϋδξαο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 360,00 € + Φ.Π.Α. 

 
2. Πξνκάζεηα ελφο θαηλνχξηνπ ειεθηξνθαξδηνγξΪθνπ γηα ηελ Οπξνινγηθά Κιηληθά, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 2.200,00 € + Φ.Π.Α 

 
3. Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε αληαιιαθηηθψλ βιαβψλ ηνπ ςεθηνπνηεηά CR CIRRUS ηεο ΜΔΘ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.314,70 € + Φ.Π.Α 
 

4. Πξνκάζεηα δπν θαηλνχξησλ δνθηκαζηηθψλ ζθειεηψλ ησλ νθζαικνινγηθψλ ηαηξεέσλ, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 1.200,00 € + Φ.Π.Α 
 

5. πληάξεζε-βαζκνλφκεζε ηνπ αθννγξαθνπ ησλ ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 650,00 € + Φ.Π.Α 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  5.724,70 € + 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.1996/07-02-2020,2431/17-02-2020,4372/09-03-2020,4367/09-03-2020 θαη 4567/12-03-

2020 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση.5002/20.03.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

15. Σελ αξ.  657     κε  ΑΓΑ:Φ4ΙΠ46904Μ-Α2Φ  απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

 

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

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα  πξνκάζεηα εμαξηεκΪησλ, ειεθηξνθαξδηνγξΪθνπ, αληαιιαθηηθψλ, ζθειεηψλ θαη 

ζπληάξεζε αθννγξαθνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα 

, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έυρ ηιρ 31-03-2020, ημέπα Σπίηη    και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγπαθη 

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

ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       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. Ππομήθεια εξαπηημάηυν οδονηιαηπικήρ έδπαρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 360,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη εμαξηεκΪησλ ηεο νδνληηαηξηθάο Ϋδξαο NEODENT TRITON E κε sn 58210 ησλ 
Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξεέσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα: 
-  TKD INSERT AX-S: satelec compatible (5 ηκρ.) 



-  TKD INSERT PX-S: satelec compatible (3 ηκρ.) 

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

πξφηππα EN ISO 13485:2016, EN ISO 9001:2015 θαη EN ISO 14001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο 
απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθΪ πηηνπνηεηηθΪ 

Σα αληαιιαθηηθΪ λα θΫξνπλ πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν 
θαη λα θαηαηεζνχλ.  

 
2. Ππομήθεια ενόρ καινούπιος ηλεκηποκαπδιογπάθος για ηην Οςπολογική Κλινική, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.200,00 € + Φ.Π.Α 

 
Πξνκάζεηα ελφο (1) θαηλνχξηνπ θνξεηνχ εμαθΪλαινπ ειεθηξνθαξδηνγξΪθνπ (ΗΚΓ) γηα ηελ θΪιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηεο Οπξνινγηθάο Κιηληθάο. ΚαηΪ ηελ παξαιαβά δε ηνπ θαηλνχξηνπ εμνπιηζκνχ νη θαηλνχξηνη ΗΚΓ πνπ 

παξΫιαβε ην Ννζνθνκεέν άηαλ κφλν Ϋμη εθ ησλ νη νπνέσλ θαλΫλαο δελ παξαδφζεθε ζηελ Οπξνινγηθά Κιηληθά. 
Σν ηκάκα εμππεξεηεέηαη πξνζσξηλΪ απφ ηελ Οξζνπεδηθά θαη Υεηξνπξγηθά Κιηληθά. 

Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά Φοπηηού Δξακάναλος Ηλεκηποκαπδιογπάθος: 
 Να εέλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο, ειεγρφκελν εμ’ νινθιάξνπ απφ κηθξνυπνινγηζηΫο. 

 Να δηαζΫηεη απηφκαηε θαη ρεηξνθέλεηε ιεηηνπξγέα. 

 Να ιεηηνπξγεέ κε ξεχκα 220 V / 50 Hz θαη κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξέεο. 

 Αληέζηαζε εηζφδνπ 50MΧ .Δχξνο ζπρλνηάησλ 0,05 - 150 Hz θαη ξπζκφο δεηγκαηνιεςέαο ζηελ εέζνδν 

κεγαιχηεξνο ησλ 6000 δεηγκΪησλ αλΪ δεπηεξφιεπην. 

 Να δηαζΫηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκηθψλ θεθαιψλ 6 θαλαιηψλ θαη λα θαηαγξΪθεη ζε ραξηέ πιΪηνπο 100 mm 

ηνπιΪρηζηνλ. Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ζε 3,4,6 θαλΪιηα. 
 Σαρχηεηεο θαηαγξαθάο  5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec. 

 Δπαηζζεζέα 5 - 10 - 20 mm/mV. 

 Να δηαζΫηεη θχθισκα αλέρλεπζεο βεκαηνδφηε. 

 Να δηαζΫηεη θέιηξα γηα ην κπτθφ ηξφκν 25/35 Hz. Δπέζεο λα δηαζΫηεη AC Filter 50/60Hz. 

 Να δηαζΫηεη ζηνλ standard εμνπιηζκφ πξφγξακκα δηΪγλσζεο ελειέθσλ θαη παέδσλ θαζψο θαη πξφγξακκα 

κεηξάζεσλ θαξδηνινγηθψλ παξακΫηξσλ. 

 Να δηαζΫηεη Ϋγρξσκε LCD νζφλε 6,5’’ ηνπιΪρηζηνλ θαη λα απεηθνλέδνληαη θαη νη δψδεθα απαγσγΫο 

ηαπηφρξνλα. 

 Να δηαζΫηεη πιάξεο αδηΪβξνρν ζηεγαλφ αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην (φρη επέ ηεο νζφλεο). 

 Να Ϋρεη δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε Η/Τ(wireless LAN). 

 Να απνζεθεχνληαη ζε εζσηεξηθά κλάκε ηνπιΪρηζηνλ 300 ΗΚΓθάκαηα  θαη πεξηζζφηεξα ζε Ϊιιν 

απνζεθεπηηθφ κΫζν (Να αλαθεξζεέ ν αξηζκφο ησλ ΗΚΓξαθεκΪησλ). 
 ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ιάςεο ΗΚΓθάκαηνο εξεκέαο λα αλαγλσξέδεη επεηζφδηα αξξπζκηψλ θαη λα επηκεθχλεη 

απηφκαηα ηνλ ρξφλν θαηαγξαθάο. 

 ΒΪξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 3 Kg. 

 Να πξνζθεξζεέ ηξνράιαην ηξαπεδέδην κε δχν ξΪθηα θαη ζπξηΪξη θαζψο θαη πνιχζπαζηνο βξαρένλαο 

ζηάξημεο θαισδένπ αζζελνχο εξγνζηαζηαθφο. 
 Να δηαηεζεέ πηζηνπνέεζε  IEC 60601-2-25:2011 ε νπνέα εγγπΪηαη πςειάο πνηφηεηαο 

ειεθηξνθαξδηνγξΪθεκα. 

 Να θΫξεη ζάκαλζε C.E. Mark 

 Να θαηαηεζεέ θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπΫο ζηα επέζεκα εκπνξηθΪ θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νέθνπ θαη λα θΫξεη εγγχεζε 2 εηψλ. 
 ΚαηΪ ηελ παξΪδνζε λα πξαγκαηνπνηεζεέ επέδεημε ηνπ κεραλάκαηνο ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ ηνλ 

αλΪδνρν. 

 

3. Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ανηαλλακηικών βλαβών ηος τηθιοποιηηή CR CIRRUS ηηρ ΜΔΘ, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.314,70 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθψλ βιΪβεο γηα ηνλ ςεθηνπνηεηά αθηηλνγξαθηψλ CR 
CIRRUS AGFA κε sn: 51044 πνπ βξέζθεηαη ζηε ΜΔΘ: 

- Κηη ηξνπνπνέεζεο κνλΪδαο ζΪξσζεο 
- Κιεηδέ 

- USB flash. 

Οη ςεθηνπνηεηΫο θαη εθηππσηΫο AGFA ηνπ Ννζνθνκεένπ θΫξνπλ ζπκβφιαην ζπληάξεζεο κε ηελ εηαηξέα AGFA-
GEVAERT ρσξέο σζηφζν λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα αληαιιαθηηθΪ βιΪβεο. 

Σα αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ηνλ αλσηΫξσ ςεθηνπνηεηά. ε πεξέπησζε πνπ ην 
πιηθφ θαηΪ ηε ρξάζε απνδεηρζεέ αθαηΪιιειν ν πξνκεζεπηάο δεζκεχεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπ. 

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 θαη λα θΫξεη πηζηνπνέεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

νέθν AGFA-GEVAERT. 

Όια ηα παξαπΪλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο 
 

4. Ππομήθεια δςο καινούπιυν δοκιμαζηικών ζκελεηών ηυν οθθαλμολογικών ιαηπείυν, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.200,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκάζεηα δχν (2) δνθηκαζηηθψλ ζθειεηψλ πξνο αληηθαηΪζηαζε ηνπ παιαηνχ ιφγσ πνιπρξεζέαο θαη ελφο 
αθφκε γηα ην θαηλνχξην νθζαικνινγηθφ ηαηξεέν. 

ΣερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: 

- ΠΫληε ππνδνρΫο γηα θΪζε πιεπξΪ, ηξεηο κπξνζηΪ-δχν πέζσ 
- ΓηαβΪζκηζε 5ν γηα εχθνιε επθξέλεηα 

- Ρχζκηζε δηαθνξηθάο απφζηαζεο R/L: 46-80 mm 
- ΑλΪγλσζε ρσξέο παξαιιαμέα ηεο θαζνξηζκΫλεο απφζηαζεο θνξπθάο (VD) 

- ΔπΫιηθηα εχθακπηα ζηεξέγκαηα απηηψλ 
- ΑλαηνκηθΪ δηακνξθσκΫλν ζηάξηγκα κχηεο 

- Ρπζκηδφκελε γΫθπξα κχηεο θαηΪ χςνο θαη βΪζνο 

- Γηα θΪζε ζθειεηφ δχν επηπιΫνλ ζηεξέγκαηα κχηεο 
- Γαθηχιηνο γηα ξχζκηζε θιέζεο  

- Ρπζκηδφκελν κάθνο βξαρένλα 
- ΚαηαζθεπαζκΫλν απφ ειαθξχ κΫηαιιν/πιαζηηθφ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

-   Ο αλσηΫξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επέζεκα εκπνξηθΪ θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 
- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαζΫηεη CE Mark θαη λα πιεξνέ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιεέαο γηα 

Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Medical grade.  
- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαηέζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ λα Ϋρεη EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 

9001:2015 πνπ πιεξνέ ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη εέλαη εληαγκΫλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθάο 
δηαρεέξηζεο Α.Η.Η.Δ. βΪζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ. 

- Να αλαθΫξεηαη ε επέζεκε εγγχεζε ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξΪ. 
 

5. ςνηήπηζη-βαθμονόμηζη ηος ακοογπαθος ηυν ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 650,00 € + 

Φ.Π.Α 

Άπαμ εηάζηα ζπληάξεζε – βαζκνλφκεζε ηνπ αθννγξΪθνπ Piano Clinical Audiometer INVENTIS κε sn 
AU1CE13101051 ησλ ΧΡΛ ησλ Σαθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξεέσλ, κε ηερλεηφ απηέ γηα ηελ αΫξηλε θαη κε 

ηερλεηφ καζηνεηδά γηα ηελ νζηΫηλε. 

Σν κερΪλεκα αλαγξΪθεη κάλπκα ζηελ νζφλε γηα ηελ απαξαέηεηε εηάζηα ζπληάξεζά ηνπ. 
Απαηηεέηαη απφ ηνλ ζπληεξεηά 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.  

 

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

                                                                                              


