
 

                     Αγξέλην,       16    Απξηιένπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.6666  

        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.                   : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ(7)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ ηνπ ζσιελσηνχ ηαρπδξνκεένπ Telecom, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 400,00 
€ + Φ.Π.Α. 

 

2. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε αληαιιαθηηθψλ ζηνλ πέλαθα ηαηξηθψλ αεξέσλ ησλ Σ.Δ.Ι, πξνϋπνινγηζκνύ 
δαπάλεο 250,00 € + Φ.Π.Α 

 
3. Πξνκάζεηα δχν θαηλνχξησλ δνθηκαζηηθψλ ζθειεηψλ ησλ νθζαικνινγηθψλ ηαηξεέσλ, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 1.200,00 € + Φ.Π.Α 

 

4. Πξνκάζεηα εμαξηάκαηνο ρεηξνπξγηθάο ηξΪπεδαο OPT ASSO, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 650,00 € + 

Φ.Π.Α 

 

5. Δπηζθεπά θαη βαζκνλφκεζε ηνπ θιηληθνχ ηπκπαλνγξΪθνπ ησλ Σ.Δ.Ι, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 900,00 
€ + Φ.Π.Α 

 
6. Δπηζθεπά θαη ζπληάξεζε ηνπ Κεληξηθνχ ηαζκνχ ηεο ΜνλΪδαο ΔκθξαγκΪησλ ζηελ Καξδηνινγηθά Κιηληθά, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 1.200,00 € + Φ.Π.Α 

 
7. Πξνκάζεηα δχν ηξνράιαησλ αλαξξνθάζεσλ γηα ηνλ ΣνκΫα Covid 19, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

1.600,00 € + Φ.Π.Α 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  6.400,00 € + 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.6318/10-04-2020,976/21-01-2020,6267/09-04-2020,4367/09-03-2020,5609/31-03-

2020,5039/20-03-2020 θαη 6265/09-04-2020 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση.6613/16.04.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

15. Σελ αξ.   796   κε  ΑΓΑ:ΦΠΤΚ46904Μ-Ο9Ι  απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

 

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

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα  δηαθνξΪ αληαιιαθηηθΪ θαη δηαθνξΫο πξνκάζεηεο ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο(7), 

κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα 

παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έωο ηηο 28-04-2020, εκέξα Σξίηε  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. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ ηνπ ζωιελωηνύ ηαρπδξνκείνπ Telecom, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 
400,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Πξνκάζεηα πΫληε (5) ιΪζηηρσλ LUNA ηνπ σιελσηνχ Σαρπδξνκεένπ Telecom Οιιαλδέαο, ηχπνπ Atlas NW 110 
ηνπ Ννζνθνκεένπ καο. 

Σα αλσηΫξσ αληαιιαθηηθΪ ηνπνζεηνχληαη ζηηο απνιάμεηο ησλ ζηαζκψλ θαη ζπγθξαηνχλ ηελ νβέδα ζην ηΫξκα 
ηεο δηαδξνκάο ηεο. 

Να θαηαηεζεέ πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζσιελσηνχ ηαρπδξνκεένπ atlas ηεο νιιαλδηθάο 

εηαηξέαο telecom. 
 

2. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ ζηνλ πίλαθα ηαηξηθώλ αεξίωλ ηωλ Σ.Δ.Ι, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 250,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθψλ ζηνπο πέλαθεο ηαηξηθψλ αεξέσλ ιφγσ δηαξξνάο 
νμπγφλνπ.  

Απαηηνχληαη δΫθα (10) kit ζπληάξεζεο κεησηάξα β΄ ζηαδένπ LR1 737 (O2/N2O/ΑΙR/CO2/N2).  

 
3. Πξνκήζεηα δύν θαηλνύξηωλ δνθηκαζηηθώλ ζθειεηώλ ηωλ νθζαικνινγηθώλ ηαηξείωλ, 

πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 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. 

 
4. Πξνκήζεηα εμαξηήκαηνο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο OPT ASSO, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 650,00 

€ + Φ.Π.Α 

 
Πξνκάζεηα ελφο καμηιαξηνχ θαζέζκαηνο νξζνπεδηθάο Ϋιμεο ηεο ρεηξνπξγηθάο ηξΪπεδαο OPT ASSO κε sn 0097, 

code 7721-000 prod.0613 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ OPT πνπ βξέζθεηαη ζηα Υεηξνπξγεέα. 
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. Να θαηαηεζεέ ην 

πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ηνπ εμαξηάκαηνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν OPT. 
 

 
 



 

5. Δπηζθεπή θαη βαζκνλόκεζε ηνπ θιηληθνύ ηπκπαλνγξάθνπ ηωλ Σ.Δ.Ι, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 900,00 € + Φ.Π.Α 
 

Δπηζθεπά – βαζκνλφκεζε ηνπ θιηληθνχ ηπκπαλνγξΪθνπ GSI κε sn GS0048333 ησλ ΧΡΛ ησλ Σαθηηθψλ 
Δμσηεξηθψλ Ιαηξεέσλ θαηφπηλ δηαξξνάο ζην ζχζηεκα κεηαβνιάο πέεζεο, ηελ κε εθηΫιεζε δνθηκαζηψλ ζε 

ζπλερεέα θαη ηελ απαινηθά ηεο εκεξνκελέαο ηεο CPU. 

Γηα ηελ επηζθεπά ηνπ απαηηεέηαη αληηθαηΪζηαζε ηξηψλ ζσιελέζθσλ πέεζεο θαη θαζαξηζκφ ηνπ ζπζηάκαηνο. 
Θα πξαγκαηνπνηεζεέ επαλαθφξηηζε ιεηηνπξγηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη ξχζκηζε παξακΫηξσλ θαζψο θαη πιάξε 

βαζκνλφκεζε ηνπ κεραλάκαηνο. 
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.  

 

6. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ Κεληξηθνύ ηαζκνύ ηεο Μνλάδαο Δκθξαγκάηωλ ζηελ 
Καξδηνινγηθή Κιηληθή, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 1.200,00 € + Φ.Π.Α 

 
Δπηζθεπά θαη ζπληάξεζε ηνπ Κεληξηθνχ ηαζκνχ ηχπνπ CIC Pro ηνπ νέθνπ GE Healthcare πνπ εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ζηελ ΜνλΪδα ΔκθξαγκΪησλ ηεο Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο. 

Απαηηνχληαη:  
·        Γχν (2) θαηλνχξηεο νζφλεο ηχπνπ TFT 19” 5/4 Philips, κε εέζνδν DVI θαη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο 

αλΪιπζεο 1280Υ1024. Δγγχεζε 2 ρξφληα 
·         ΔγθαηΪζηαζε Λνγηζκηθνχ Λεηηνπξγέαο (OS) 

·         ΔγθαηΪζηαζε Λνγηζκηθνχ Δθαξκνγάο (Application SW) 
·         Ρχζκηζε αλΪιπζεο απεηθφληζεο  κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο Λνγηζκηθνχ  

·         Ρπζκέζεηο ζπληνληζκνχ κε ηελ 3ε νζφλε 

·         Βαζκνλφκεζε γξαθηθψλ θαη ζηηο 3 νζφλεο 
·         ΓηαζθΪιηζε ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ θεληξηθάο παξαθνινχζεζεο γηα φζν ζα εθηεινχληαη νη εξγαζέεο 

επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο 
·         Απνζάθεπζε (“back up”) ησλ θιηληθψλ δεδνκΫλσλ θαη επαλαθνξΪ (“Restore”) κεηΪ ηελ νινθιάξσζε 

ησλ εξγαζηψλ επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο 

·         Πηζηνπνηεηηθφ εθπαέδεπζεο ηνπ Σερληθνχ πνπ ζα πινπνηάζεη ηηο εξγαζέεο επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο 
·         Να θαηαηεζνχλ ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη ΓΤ8/1348/04 ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξέαο 

 
7. Πξνκήζεηα δύν ηξνρήιαηωλ αλαξξνθήζεωλ γηα ηνλ Σνκέα Covid 19, πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 1.600,00 € + Φ.Π.Α 

 
Πξνκάζεηα δχν θαηλνχξησλ ηξνράιαησλ αλαξξνθάζεσλ κε ηΫζζεξα (4) θΪληζηξα ρξάζεσο ζΪθσλ κηαο 

ρξάζεσο ηχπνπ ΜΟΝΟΚΙΣ νη νπνέεο ζα ιεηηνπξγνύλ κέζω ηνπ θεληξηθνύ δηθηύνπ θελνύ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ  θαη ζα πεξηιακβΪλνπλ: 

ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ ΒΑΗ    
 Nα δηαζΫηεη θνξκφ απφ κεηαιιηθφ πιηθφ.   

 Να εέλαη εθνδηαζκΫλε κε ρεηξνιαβά Ϋιμεο. 

 Να δηαζΫηεη  πΫληε αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο. 

 Να δηαζΫηεη ηΫζζεξηο (4) ζΫζεηο ζηάξημεο θΪληζηξσλ ζΪθσλ κέαο ρξάζεσο ζπιινγάο πγξψλ ηχπνπ 

ΜΟΝΟΚΙΣ. 

 Να δηαζΫηεη επηινγΫα ρξάζεσο  κε δηαθφπηε γηα  ηΫζζεξα (4)  θΪληζηξα. 

ΡΤΘΜΙΣΗ  ΚΔΝΟY  (1000mbar)   

.  
 Να δηαζΫηεη ηαρπδηαθφπηε on–off. 

 Να δηαζΫηεη πεξηζηξνθηθφ θνκβέν ζπλερνχο ξχζκηζεο ηνπ επηζπκεηνχ χςνπο θελνχ.  

 Να δηαζΫηεη  καλφκεηξν  θελνχ, θιέκαθαο 0 Ϋσο  –1000 mbar.  

 Να Ϋρεη αλαξξνθεηηθά ηθαλφηεηα κεγαιχηεξε απφ  100 L / min.   

 Να επηηπγρΪλεη χςνο θελνχ κεγαιχηεξν απφ 900 mbar. 

 Να αλαγξΪθεη ζηνηρεέα θαηαζθεπαζηά, ηχπν ζπζθεπάο.  

ΓΟΥΔΙΟ ΤΠΔΡΥΔΙΛΙΗ    

 Να πξνζαξκφδεηαη  ζην ξπζκηζηά  θελνχ   κε ην ρΫξη ,κε ζχζηεκα ηαρεέαο ηνπνζΫηεζεο. 

 Να δηαζΫηεη βαιβέδα πξνζηαζέαο απφ ππεξρεέιηζε  ηχπνπ πισηάξα. 

 Να δηαζΫηεη ππνδνρά γηα ηελ πξνζαξκνγά πδξφθνβνπ αληηβαθηεξηαθνχ θέιηξνπ. 

 Να  παξΫρεη δπλαηφηεηα απνζηεέξσζεο δηα θιηβαληζκνχ. 

 Να εέλαη κηθξνχ φγθνπ. 

 



ΚΑΝΙΣΡΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΤΓΡΩΝ   (Σεκάρηα 4)  

 Να εέλαη πνιιαπιψλ ρξάζεσλ απνζηεηξνχκελα ζηνπο 121 ν C θαηαζθεπαζκΫλα απφ  δηΪθαλν πιηθφ θαη  

λα θΫξνπλ κεηξεηηθά δηΪηαμε αλαγξΪθνληαο ελδεέμεηο ρσξεηηθφηεηαο. 

 Να δηαζΫηνπλ  σθΫιηκε ρσξεηηθφηεηα  2.000ml. 

 Να  εέλαη ζπκβαηφ κε   ζΪθνπο κέαο ρξάζεσο ηχπνπ ΜΟΝΟΚΙΣ (λα ζπκπεξηιεθζεί ε πξνκήζεηα 

ηνπιάρηζηνλ 50ηκρ. θαηά ηελ πξνζθνξά). 
ΩΛΗΝΔ ΤΝΓΔΗ  ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΗ  

 Να δηαζΫηεη αληηζηαηηθφ ζσιάλα θελνχ θέηξηλνπ ρξψκαηνο ,κάθνπο ηξηψλ  (3) κΫηξσλ, κε βχζκα 

θαηΪιιειν γηα ηηο ιάςεηο θελνχ ηνπ Ννζνθνκεένπ,  ηχπνπ ΔΝV 737-6.   
 Nα ζπλνδεχεηαη απφ ζσιάλα ζηιηθφλεο 7 x 13 πΫληε (5) κΫηξσλ γηα ηε ζχλδεζε ησλ επηκΫξνπο 

εμαξηεκΪησλ ηνπ κε ην θαζεηάξα αλαξξφθεζεο.  

Σν πξνζθεξφκελν εέδνο ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ζάκαλζε CE, λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξέδην ρξάζεο θαη 
ζπληάξεζεο ζηα ΔιιεληθΪ θαη νη πξνζθΫξνληεο ζα πξΫπεη λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλνη: 

1. χκθσλα κε ην EN ISO 9001:2015  γηα εκπνξέα & δηαθέλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

2. χκθσλα κε ην EN ISO 13485:2016 γηα εκπνξέα & δηαθέλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ  
3. χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθά απφθαζε ΓΤ8δ /Γ.Π.νηθ./1348 γηα ηε δηαλνκά ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ.  
 

 

 
                 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζψιεο                                                            
                                                                                              


