
              
 

 

                            Αγξέλην,    06      Μαΐνπ   2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.7702  

        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.                   : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΑΘΔΡΜΙΩΝ,ΜΔΣΡΗΗ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΑΝΣΙΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΛΑΙΟΥΡΩΜΑΣΙΜΟ ΞΔΝΩΝΑ ΙΡΙΓΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνιεπηηθφ Ϋιεγρν θαιάο ιεηηνπξγέαο ησλ δηαζεξκηψλ θαη ησλ απηληδσηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, 

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

2. ΜΫηξεζε ησλ ειεθηξηθψλ αληηζηΪζεσλ ειαζηηθψλ θαιπκκΪησλ δαπΫδσλ θξέζηκσλ ρψξσλ, 
προϋπολογιζμού δαπάνης 3.300,00 € + Φ.Π.Α 

 
3. Διαηνρξσκαηηζκφ ηνπ Ξελψλα Ίξηδα, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.100,00 € + Φ.Π.Α 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  8.200,00 € + 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.3774/27-02-2020,1438/29-01-2020 θαη 1568/31-01-2020 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο 

Τπεξεζέαο   
14. Σελ  αξηζκ. πξση.7510/05.05.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

15. Σελ αξ.   844    κε  ΑΓΑ:6ΒΛΜ46904Μ-ΙΡΔ   απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

 

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

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα  Ϋιεγρν δηαζεξκηψλ, κΫηξεζε ειεθηξηθψλ αληηζηΪζεσλ θαη ειαηνρξσκαηηζκφο 

μελψλα Ίξηδα, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα 

κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 15-05-2020, ημέρα Παραζκεσή   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. Προληπηικό έλεγτο καλής λειηοσργίας ηων διαθερμιών και ηων απινιδωηών ηοσ Νοζοκομείοσ, 

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

Πξνιεπηηθφ εμακεληαέν Ϋιεγρν ησλ δΫθα (11) δηαζεξκηψλ θαη ησλ εέθνζη Ϋλαλ (21) απηληδσηψλ ηνπ 

Ννζνθνκεένπ καο γηα ηπρφλ δηαξξνά ξεχκαηνο θαη απφδνζε ζσζηάο ηζρχο ζηελ Ϋμνδν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
εμαζθαιέδεηαη ε θαιά ιεηηνπξγέα ησλ κεραλεκΪησλ θαζψο θαη ε απνθπγά ηπρφλ εγθαπκΪησλ ζε αζζελά 

(δηαζεξκέεο) ά ρξάζηε ζε πεξέπησζε δηαξξνάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηΪ ηελ επΫκβαζε. 
Έλεγτος καλής λειηοσργίας και ηλεκηρικής αζθάλειας διαθερμιών ηοσ Νοζοκομείοσ: 

ΜεηΪ απφ ην θΪζε Ϋιεγρν λα παξαδνζνχλ ζην ηκάκα ΒΙΣ ηνπ Ννζνθνκεένπ ηα πηζηνπνηεηηθΪ θαιάο ιεηηνπξγέαο 
κε φιεο ηηο κεηξάζεηο – παξαηεξάζεηο. 

Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαιάο ιεηηνπξγέαο: Η ζπζθεπά ειΫγρνπ κνλΪδσλ δηαζεξκέαο λα δχλαηαη λα απνζεθεχεη 

ηηο κεηξάζεηο πνπ δηεμΪγνληαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν θαη λα κπνξεέ λα ζπλδεζεέ κε ην κερΪλεκα ειεθηξηθάο 
αζθΪιεηαο γηα λα εθδέδεη Ϋλα εληαέν report γηα ηελ εθΪζηνηε ζπζθεπά.  



Μεηξάζεηο εμφδνπ δηαζεξκέαο: πλεράο παξαθνινχζεζε εμφδνπ, κΫηξεζε ηζρχνο, κΫηξεζε ξεχκαηνο, κΫηξεζε 

ηΪζεο (rms, peak, peak to peak), crest factor. Παξαθνινχζεζε ηεο εμφδνπ δηαζεξκέαο  κε ρξάζε ηεο 

ζπζθεπάο ειΫγρνπ σο παικνγξΪθνο γηα απεηθφληζε ηνπ ζάκαηνο εμφδνπ ηεο δηαζεξκέαο θαη κε δπλαηφηεηα 
απνζάθεπζεο ηνπ ζάκαηνο εμφδνπ σο εηθφλα. Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο θΪζκαηνο εμφδνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζνξχβνπ ζηελ Ϋμνδν ηεο ζπζθεπάο. 
Οη κεηξάζεηο ζα πεξηιακβΪλνπλ:  

Μεηξάζεηο δηαξξνψλ ξεχκαηνο: Η ζπζθεπά ειΫγρνπ κνλΪδσλ δηαζεξκέαο λα εθηειεέ πιεηΪδα ειΫγρσλ - tests  

κεηαμχ ησλ εμφδσλ θαη ηεο γεέσζεο ηεο δηαζεξκέαο γηα ηελ αλέρλεπζε ηπρψλ δηαξξνψλ. Σα tests πνπ 
δηεμΪγνληαη νθεέινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο εμάο κεηξάζεηο:  

MΫηξεζε δηαξξνάο ξεχκαηνο ζε φιεο ηηο εμφδνπο ηεο δηαζεξκέαο πξνο ηνλ αζζελά. 
MΫηξεζε δηαξξνάο ξεχκαηνο ζπζθεπάο πξνο ην ρξάζηε.  

MΫηξεζε δηαξξνάο ξεχκαηνο κεραλάκαηνο πξνο γεέσζε.  
Γηαξξνά κεραλάκαηνο. 

Έιεγρνο πνδνδηαθφπηε 

Έιεγρνο δηαξξνάο κεραλάκαηνο 
Έιεγρνο δηαξξνάο αζζελά 

Έιεγρνο δηαξξνάο κνλνπνιηθάο εμφδνπ 
Έιεγρνο δηαξξνάο δηπνιηθάο εμφδνπ 

Έιεγρνο δηαξξνάο κνλνπνιηθνχ πνδνδηαθφπηε 

Έιεγρνο δηαξξνάο δηπνιηθνχ πνδνδηαθφπηε 
Έιεγρνο δηαξξνάο κνλνπνιηθνχ ζηεινχ (pencil) 

Έιεγρνο δηαξξνάο δηπνιηθνχ ζηεινχ (pencil) 
Έιεγρνο δηαξξνψλ εμφδνπ 

Όινη νη Ϋιεγρνη λα δηεμΪγνληαη βΪζεη ησλ πξσηνθφισλ: 
• IEC 60601 

• IEC 62353 Ϊκεζεο δηαξξνάο ζηνλ αζζελά 

• IEC 62353 Ϊκεζεο δηαξξνάο ζηνλ ζηνλ εμνπιηζκφ 
• IEC 62353 alternative 

• IEC 62353 differential 
• IEC 60601-2-2 

Oη Ϋιεγρνη ηεο ειεθηξηθάο αζθΪιεηαο δηεμΪγνληαη βΪζεη ησλ πξσηνθφιισλ: 

Έιεγρνο γεέσζεο αζζελά 
Έιεγρνο γεέσζεο πξνζηαζέαο κεραλάκαηνο 

Έιεγρνο ηΪζεο ιεηηνπξγέαο κεραλάκαηνο 
Έιεγρνο ηζρχο κεραλάκαηνο 

Έιεγρνο αληέζηαζεο γεέσζεο πξνζηαζέαο ηνπ κεραλάκαηνο 

Έιεγρνο ηΪζεο γεέσζεο πξνζηαζέαο ηνπ κεραλάκαηνο 
Έιεγρνο εζσηεξηθάο αληέζηαζεο (impedance test) 

Έιεγρνο Ϋληαζεο ξεχκαηνο 100 κAmp 
Έιεγρνο δεπηεξεχνπζαο γεέσζεο 

ΜΫηξεζε αληέζηαζεο γεέσζεο: Γηα ηελ κΫηξεζε αληέζηαζεο γεέσζεο ηεο δηαζεξκέαο εθηειεέηαη Ϋιεγρνο εμφδνπ 
ηεο πιΪθαο γεέσζεο ηεο δηαζεξκέαο αιιΪ θαη κΫηξεζε αληέζηαζεο γεέσζεο. 

Όινη νη Ϋιεγρνη λα δηεμΪγνληαη βΪζεη ησλ πξσηνθφιισλ: 

•         IEC 60601 
•         IEC 62353 Ϊκεζεο δηαξξνάο ζηνλ αζζελά 

•         IEC 62353 Ϊκεζεο δηαξξνάο ζηνλ εμνπιηζκφ 
•         IEC 62353 ελαιιαγάο 

•         IEC 62353 differential 

•         IEC 60601-2-2 
Σα μητανήμαηα διακρίβωζης να είναι καηάλληλα για έλεγτο καλής λειηοσργίας και ηλεκηρικής 

αζθάλειας για ηα κάηωθι μητανήμαηα διαθερμιών ηοσ νοζοκομείοσ: 
ALSA EXCELL 350MCDS (7120-04/13) 

ALSA EXCELL 350MCDS (7115-04/13) 
ALSA EXCELL 350MCDS (7115-03/13) 

ALSA EXCELL 350MCDS (7124-04/13) 

ALSA EXCELL 350MCDS (7121-04/13) 
ALSA EXCELL 350MCDS (7122-04/13) 

ALSA EXCELL 400/A (A8065-04/11) 
ALSA EXCELL 200MCDS (0611-04/13) 

AESCULAP GN 300 (006147) 

KLS MARTIN MAXIMUM (ME 402M060313477) 
ERBE ICC 300 κε (F-2491) 



 

Έλεγτος καλής λειηοσργίας και ηλεκηρικής αζθάλειας απινιδωηών ηοσ Νοζοκομείοσ: 

ΜεηΪ απφ ην θΪζε Ϋιεγρν ζα παξαδνζνχλ ζην ηκάκα ΒΙΣ ηνπ Ννζνθνκεένπ ηα πηζηνπνηεηηθΪ θαιάο 
ιεηηνπξγέαο κε φιεο ηηο κεηξάζεηο – παξαηεξάζεηο. 

Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαιάο ιεηηνπξγέαο: Η ζπζθεπά ειΫγρνπ κνλΪδσλ απηληδσηψλ λα δχλαηαη λα 
απνζεθεχεη ηηο κεηξάζεηο πνπ δηεμΪγνληαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν θαη λα κπνξεέ λα ζπλδεζεέ κε ην κερΪλεκα 

ειεθηξηθάο αζθΪιεηαο γηα λα εθδέδεη Ϋλα εληαέν report γηα ηελ εθΪζηνηε ζπζθεπά.  

Οη κεηξάζεηο ζα πεξηιακβΪλνπλ: 
Έιεγρνο θαξδηνγξαθάκαηνο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ιεηηνπξγέαο ηνπ απηληδσηά. 

Έιεγρνο θπκαηνκνξθψλ βεκαηνδφηεζεο ζηα 5 ζεκεέα ηνπιΪρηζηνλ. 
Έιεγρνο AED βΪζεη θαξδηνινγηθψλ παξακΫηξσλ. 

Έιεγρνο θαξδηνγξΪθνπ- απηληδσηά. 
Έιεγρνο αξξπζκέαο θαξδηαθνχ κπ 

Έιεγρνο νμπκΫηξνπ απηληδσηά αλ ππΪξρεη. 

Έιεγρνο κνλνθαζηθάο- δηθαζηθάο ιεηηνπξγέαο 
Έιεγρνο NIBP, IBP, TEMP, αλ ππΪξρεη (ν Ϋιεγρνο πξαγκαηνπνηεέηαη κε εμεηδεηθεπκΫλν κερΪλεκα) 

Έιεγρνο κνλνθαζηθάο- δηθαζηθάο ιεηηνπξγέαο. 
Έιεγρνο κπαηαξέαο. 

Έιεγρνο θαισδέσλ θαη εμαξηεκΪησλ, paddle απηλέδσζεο. 

Έιεγρνο κεραληθψλ κεξψλ θαη θειχθνπο. 
Έιεγρνο νζφλεο, θαη Ϋληαζε θσηηζκνχ. 

Έιεγρνο ελΫξγεηαο απηλέδσζεο 
Έιεγρνο κΫγηζηεο ηΪζεο θαη κΫγηζηνπ ξεχκαηνο παικνχ απηλέδσζεο θαζψο θαη ηελ δηΪξθεηΪ ηνπ κε απνηχπσζε 

ηεο θακπχιεο απηλέδσζεο 
Έιεγρνο ρξφλνπ θφξηηζεο. 

Έιεγρνο ζπγρξνληζκΫλεο απηλέδσζεο. 

Έιεγρνο απηληδσηά ζε ιεηηνπξγέα auto θαη manual. 
Έιεγρνο εθηππσηά απηληδσηά. 

Έιεγρνο θπζηθψλ παξακΫηξσλ ηνπ απηληδσηά, βΪζεη θαηαζθεπαζηά. 
Έιεγρνο βΪζεη ησλ πξσηνθφισλ: 

• 60601-2-4. 

 Oη Ϋιεγρνη ηεο ειεθηξηθάο αζθΪιεηαο δηεμΪγνληαη βΪζεη ησλ πξσηνθφισλ: 
Έιεγρνο γεέσζεο πξνζηαζέαο κεραλάκαηνο 

Έιεγρνο ηζρχο κεραλάκαηνο 
Έιεγρνο εζσηεξηθάο αληέζηαζεο (impedance test) 

Έιεγρνο Ϋληαζεο ξεχκαηνο 100 κAmp 

Έιεγρνο δεπηεξεχνπζαο γεέσζεο 
Έιεγρνο ξεχκαηνο ιεηηνπξγέαο κεραλάκαηνο 

Έιεγρνο ηΪζεο POINT TO POINT 
Έιεγρνο αλΪζηξνθεο πνιηθφηεηαο 

Έιεγρνο δηαξξνψλ αζζελά θαη κεραλάκαηνο 
AP1; AP1 θαη AP2; 

AP3 θαη AP4; 

AP1 - AP3; AP1 - AP4; 
AP5 - AP10 

AP1 - AP10 
Έιεγρνο δηαξξνάο ξεχκαηνο θειχθνπο θαηΪ: 

 AC+DC (True‐ rms) 

 AC κφλν 

 DC κφλν 

Έιεγρνο επηινγάο θνξηένπ αζζελνχο: 

 IEC 60601 
Όινη νη Ϋιεγρνη δηεμΪγνληαη βΪζεη ησλ πξσηνθφισλ: 

 IEC 60601 

 IEC 62353 Ϊκεζεο δηαξξνάο ζηνλ αζζελά 

 IEC 62353 Ϊκεζεο δηαξξνάο ζηνλ εμνπιηζκφ 

 IEC 62353 ελαιιαγάο 

 IEC 62353 differential 

 IEC 60601-2-2  
 



Σα μητανήμαηα διακρίβωζης να είναι καηάλληλα για έλεγτο καλής λειηοσργίας και ηλεκηρικής 

αζθάλειας για ηα κάηωθι μητανήμαηα απινιδωηών ηοσ νοζοκομείοσ: 

GE RESPONDER 2000 (12 ηκρ.) 
GE RESPONDER AED PRO (4 ηκρ.) 

NIHON KOHDEN TEC-7521 (1 ηκρ.) 
CODE MASTER M1722B (1 ηκρ.) 

NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC-5521K (1 ηκρ.) 

NIHON KOHDEN TEC-7030 (1 ηκρ.) 
CODE MASTER (1 ηκρ.)  

Γενικοί όροι: 
Ο δηαγσληδφκελνο νθεέιεη (επέ πνηλά απνθιεηζκνχ) λα δηαζΫηεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηελ Δπξσπατθά θαη 

Διιεληθά Ννκνζεζέα, πηζηνπνηάζεηο EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 κε πεδέν πηζηνπνέεζεο ειΫγρνπ 
ιεηηνπξγηθψλ παξακΫηξσλ ησλ δηαζεξκηψλ θαη ησλ απηληδσηψλ, θαζψο θαη Σερληθά ππνζηάξημε 

Ιαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. ΣΫινο λα πιεξνέ ηηο απαηηάζεηο ηεο ππνπξγηθάο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. 

νηθ./1348/2004. 
ΔπηπιΫνλ κε ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο θαη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ νθεέιεη λα θαηαζΫζεη ηα θΪησζη Ϋγγξαθα 

ζε ηζρχ: 
 ISO 13485 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ ησλ κεραλεκΪησλ δηαθξέβσζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαέδεπζεο ησλ ηερληθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν. 

 Πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο ηνπ κεραλάκαηνο δηαθξέβσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν ζε 

ηζρχ. 

 Δλδεηθηηθφ θαηΪινγν πειαηνινγένπ. 

  Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ κεραλεκΪησλ δηαθξέβσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ πνπ ζα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ εθΪζηνηε ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκεένπ. 

Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αμηνινγεζνχλ νη πξνζθνξΫο, εέλαη ε χπαξμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο, ζην νπνέν 
ζα απαληΪηαη κε θΪζε ιεπηνκΫξεηα, (φρη κνλνιεθηηθΪ), θαη κε ηε ζεηξΪ πνπ αλαθΫξνληαη φια ηα αηηάκαηα ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ΔπηπιΫνλ εέλαη απαξαέηεηε ε αλαδξνκά ζε μελφγισζζα θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηά 
νέθνπ πξνο απφδεημε δεηνπκΫλσλ ζηνηρεέσλ, ε νπνέα ζα γέλεηαη κε ζαθά αλαθνξΪ ζηε ζειέδα θαη ηελ 

παξΪγξαθν ηνπ θπιιαδένπ, φπνπ εκπεξηΫρνληαη ηα ζηνηρεέα απηΪ. 

 
2. Μέηρηζη ηων ηλεκηρικών ανηιζηάζεων ελαζηικών καλσμμάηων δαπέδων κρίζιμων τώρων, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 3.300,00 € + Φ.Π.Α 
 

ΜΫηξεζε ησλ ειεθηξηθψλ ειαζηηθψλ θαιπκκΪησλ δαπΫδσλ θξέζηκσλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκεένπ (ρεηξνπξγεέα, 
αλαηζζεζηνινγηθφ θαη ΜΔΘ) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1081:1998 θαη ηελ νδεγέα α/α 1/2004 ηεο 

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο & Πξφλνηαο. ΚαηΪ ηελ παξακνλά ησλ αζζελψλ εληφο ησλ 

θξέζηκσλ ρψξσλ δεκηνπξγνχληαη ειεθηξηθΪ θνξηέα πνπ γηα λα κε δεκηνπξγνχλ επηθέλδπλεο θαηαζηΪζεηο ζηνπο 
αζζελεέο θαηΪ ηελ εθθφξηηζά ηνπο, ηνπνζεηνχληαη ζηα δΪπεδα ειαζηηθΪ θαιχκκαηα κε ειεθηξηθΫο αληηζηΪζεηο 

κΫζα ζε νξηζκΫλα φξηα.   

Η δηεμαγσγά ησλ ζρεηηθψλ κεηξάζεσλ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη μια θορά κάθε δύο τρόνια, απφ πηζηνπνηεκΫλν 

εξγαζηάξην θαηΪ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008 γηα «ρεδηαζκφ θαη δηεμαγσγά ειεθηξηθψλ δνθηκψλ θαη κεηξάζεσλ 

θαη δνθηκψλ θαη κεηξάζεσλ ειεθηξνκαγλεηηθάο ζπκβαηφηεηαο» θαη δηαπηζηεπκΫλν απφ ην ΔΤΓ θαηΪ ΔΛΟΣ ΔΝ 
ISO 17025:2005. 

Να θαηαηεζνχλ ηα αλσηΫξσ πηζηνπνηεηηθΪ. 
Να ζεκεησζεέ φηη νη ηειεπηαέεο κεηξάζεηο πξαγκαηνπνηάζεθαλ ηνλ Ινχλην ηνπ 2018. 

Οη ρψξνη ζηνπο νπνένπο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη κεηξάζεηο εέλαη νη θΪησζη: 

α/α  Κωδ. τώροσ  Ονομαζία  Δμβαδόν (m2)  ημεία  Μεηρήζεις  

Κηίριο: Β – Δπίπεδο: 0  

1  071.16  ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  30,85  9  18  

2  071.16.2  ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ  15,02  5  10  

3  071.16.3  ΓΤΦΟ  28,20  8  16  

Κηίριο: Γ2 – Δπίπεδο: 0  

4  011.23  ΠΡΟΥΔΙΡΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ  15,90  5  10  

5  011.23.4  ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΧΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΧΝ  4,35  3  6  

6  045.01.1  ΔΝΓΟΚΟΠΗΔΙ  24,11  7  14  

7  045.01.2  ΔΝΓΟΚΟΠΗΔΙ  27,40  8  16  

Κηίριο: Β – Δπίπεδο: +1  

8  042.01  ΗΠΣΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  29,10  9  18  

Κηίριο: Γ1 – Δπίπεδο: +1  

9  043.14.2  ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ  12,70  4  8  



10  043.14.4  ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  39,15  12  24  

11  043.10  ΣΟΚΔΣΟΙ  33,33  10  20  

12  044.04  ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΞΔΣΑΗ  10,95  3  6  

13  044.05  ΗΠΣΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  24,25  7  14  

Κηίριο: Γ2 – Δπίπεδο: +1  

14  041.23.1  ΔΙΟΓΟ - ΔΞΟΓΟ ΝΑΡΚΧΗ  14,15  4  8  

15  041.23.2  ΔΙΟΓΟ - ΔΞΟΓΟ ΝΑΡΚΧΗ  14,15  4  8  

16  041.23.3  ΔΙΟΓΟ - ΔΞΟΓΟ ΝΑΡΚΧΗ  14,15  4  8  

 

17  041.23.4  ΔΙΟΓΟ - ΔΟΓΟ ΝΑΡΚΧΗ  14,15  4  8  

18  041.23.5  ΔΙΟΓΟ - ΔΞΟΓΟ ΝΑΡΚΧΗ  14,50  4  8  

19  041.23.6  ΔΙΟΓΟ - ΔΞΟΓΟ ΝΑΡΚΧΗ  16,50  5  10  

20  041.25.1  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  40,45  12  24  

21  041.25.2  ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  40,45  12  24  

22  041.25.3  ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  40,45  12  24  

23  041.25.4  ΓΔΝΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  34,75  10  20  

24  041.26  ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  40,50  12  24  

25  041.27  ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ  55,43  17  34  

Κηίριο: Γ3 – Δπίπεδο: +1  

26  025.01.1  ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΡΓΙΟΠΑΘΧΝ  86,60  26  52  

27  025.01.2  ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ  107,90  32  64  

28  025.02.1  ΜΟΝΧΗ  13,45  4  8  

29  025.02.2  ΜΟΝΧΗ  12,85  4  8  

30  025.02.2α  ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ  7,15  3  6  

31  025.03  
025.01.2α 025.01.1α  

ΔΡΓΑΙΑ ΔΓΔΛΦΧΝ - ΔΠΟΠΣΔΙΑ  31,50  9  18  

ύνολα   894,39μ2 286                 536 

 
3. Δλαιοτρωμαηιζμό ηοσ Ξενώνα Ίριδα, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.100,00 € + Φ.Π.Α 

 

Διαηνρξσκαηηζκφ ηνπ Ξελψλα Ίξηδα. Πξφζθαηα ζπληεξάζεθε ην ζαιφλη θαη ν δηΪδξνκνο ηνπ ηζνγεένπ φκσο 
βΪζεη ηνπ αλσηΫξσ ζρεηηθνχ θξέλεηαη επηηαθηηθά ε αλΪγθε ειαηνρξσκαηηζκνχ θαη ησλ ππφινηπσλ ρψξσλ δηφηη 

απφ ηε ιεηηνπξγέα ηνπ Ξελψλα (Ϋηνο 2000) νη εζσηεξηθνέ ρψξνη δελ Ϋρνπλ θξεζθαξηζηεέ πνηΫ. 

Οη ρψξνη εέλαη νη εμάο: ην θιηκαθνζηΪζην (κφλν ηνέρνη Ϋσο ηελ εέζνδν ηνπ νξφθνπ θαη φρη ην μχιηλν ηαβΪλη), 

δχν γξαθεέα, ν πξνζΪιακνο-δηΪδξνκνο πξηλ ην ζαιφλη-θνπδέλα, Ϋλα κπΪλην, Ϋλα πιπζηαξηφ θαη ην ζαιφλη-

θνπδέλα. 

Οη ηνέρνη θαη ηα ηαβΪληα ζα ηξηθηνχλ, ζα πεξαζηνχλ Ϋλα ζηξψκα αζηΪξη, Ϋλα ζηξψκα αληηκπθεηηαθφ θαη ηξέα 

ζηξψκαηα ρξψκα εζσηεξηθνχ ρψξνπ ιεπθφ πιαζηηθφ Vivechrome. Οη πφξηεο θαη ηα θαζψκαηα ζα ηξηθηνχλ θαη 
ζα πεξαζηνχλ Ϋλα ζηξψκα αζηΪξη θαη δχν ζηξψκαηα ιαδνκπνγηΪ λεθηηνχ. Έμη (6) ζψκαηα θαινξηθΫξ ζα 

πεξαζηνχλ ιαδνκπνγηΪ λεθηηνχ γηα θαινξηθΫξ. 

Σα Ϋπηπια ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ αλΪδνρν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ησλ εξγαζηψλ ψζηε λα κελ ππνζηνχλ θζνξΫο. 

 

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

                                                                                              


