
              
                              

 
 

 

                            Αγξίλην,   14     Μαΐνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.8196  

        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.                   : 26413-61221   

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

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ(5)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ςπθηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ Carrier ηνπ Ννζνθνκείνπ, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 5.300,00 € + Φ.Π.Α. 
 

2. Δπηζθεπή ελόο αλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο ABL825 ηεο Μ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.328,00 € + 
Φ.Π.Α 

 

3. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηώλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.000,00 € + Φ.Π.Α 

 

4. Πξνκήζεηα κνηέξ γηα Κεληξηθή Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα θαη εμσιθέα, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 350,00 € 
+ Φ.Π.Α 

 

5. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθνύ γηα απηληδσηή ηεο Μ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 240,00 € + Φ.Π.Α 
 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  10.218,00 € + 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.7686/06-05-2020,7514/04-05-2020,7383/30-04-2020,7385/30-04-2020 θαη 7395/30-04-

2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση. 8021/13.05.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

15. Σελ αξ.  895  κε  ΑΓΑ:601546904-1Ν3 απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

 

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

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα  δηαθνξέο πξνκήζεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(5), κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έυρ ηιρ 25-05-2020, ημέπα Γεςηέπα  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγπαθη 

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

ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       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. ςνηήπηζη και επιζκεςή ηυν τςκηικών ζςγκποηημάηυν Carrier ηος Νοζοκομείος, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 5.300,00 € + Φ.Π.Α. 

 
πληήξεζε ησλ κνλάδσλ θιηκαηηζκνύ, ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θινηέξ ιαδηνύ ηνπ Ά θπθιώκαηνο ηνπ ςύθηε 

30XW (No3), ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηαξξνώλ από ηελ ηάπα economizer Α & Β θπθιώκαηνο ηνπ ςύθηε 30XA-



852, θαζώο θαη γηα ην θόζηνο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ηνπ chillervisor ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Carrier 

θαζώο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ζπληήξεζε ηνπ chillervisor. 

Αλαιπηηθόηεξα ζην Ννζνθνκείν είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα θάησζη κεραλήκαηα: 

Α/Α ΜΟΝΣΔΛΟ S/N ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

1 30XW-1252-0002 12D004649 WATER COOLED LIQUID CHILLER 

2 30XW-1252-0002 12D004650 WATER COOLED LIQUID CHILLER 

3 30XW-1252-0002 12D004651 WATER COOLED LIQUID CHILLER 

4 30XWH-0802-0004PEE 12E005287 WATER-TO-WATER HEAT PUMPS 

5 30XA-852 12D003972 AIR COOLED LIQUID CHILLER 

 
Οη βαζηθέο εξγαζίεο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαζώο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη παξαθάησ: 

 
Πεπιγπαθή επγαζιών ζςνηήπηζηρ αεπότςκηος ζςγκποηήμαηορ 30ΥΑ-0802 

 
1. Έιεγρνο δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ 

2. Έιεγρνο πηέζεσλ αλαξξνθήζεσο θαη θαηαζιίςεσο αλά θύθισκα 

3. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ ζπκππθλσηή 
4. Έιεγρνο ζεξκνθξαζηώλ θαη πηέζεσλ θπθιώκαηνο ςπρξνύ λεξνύ 

5. ύζθημε ζπλδέζεσλ ειεθηξηθνύ πίλαθα 
6. Έιεγρνο ξειέ ζπκπηεζηώλ 

7. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
8.  Καηαγξαθή δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο κε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (νη κεηξήζεηο ζα καο παξαδνζνύλ 

ειεθηξνληθά ζε αξρεία excel). 

 
Πεπιγπαθή επγαζιών ζςνηήπηζηρ ςδπότςκηυν τςκηών 30XW-1252 & 30XWH 0802 

 
1. Έιεγρνο δηαξξνώλ ςπθηηθνύ πγξνύ 

2. Έιεγρνο πηέζεσλ αλαξξνθήζεσο θαη θαηαζιίςεσο αλά θύθισκα 

3. Έιεγρνο ζεξκνθξαζηώλ θαη πηέζεσλ θπθιώκαηνο ςπρξνύ λεξνύ 
4. Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο approach ελαιιαθηώλ condenser & cooler 

5. ύζθημε ζπλδέζεσλ ειεθηξηθνύ πίλαθα 
6. Έιεγρνο ξειέ ζπκπηεζηώλ 

7. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

8. Καηαγξαθή δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο κε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή (νη κεηξήζεηο ζα καο παξαδνζνύλ 
ειεθηξνληθά ζε αξρεία excel). 

 
Πεπιγπαθή επγαζιών ζςνηήπηζηρ chillervisor & αςηομαηιζμών 

 
1. Έιεγρνο θαη δηαγλσζηηθά δηθηύσλ CCN. 

2. Έιεγρνο δηθηύνπ δηαζύλδεζεο κε BMS. 

3. Έιεγρνο ειεγθηή παξαιιειηζκνύ chillervisors CSM3 (CEPL 130322-07) 
4. Έιεγρνο ειεγθηή Πύξγσλ ςύμεο Carrier CC6400 

5. Έιεγρνο εκβαπηηδόκελσλ αηζζεηεξίσλ  ζεξκνθξαζίαο. 
6. Έιεγρνο εληνιώλ αλεκηζηήξσλ Πύξγσλ ςύμεο θαη επηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο απηώλ. 

7. Γνθηκέο ζελαξίσλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ζπλαγεξκώλ. 

 
Πεπιγπαθή επγαζιών ανηικαηάζηαζηρ θλοηέπ 30XW (No3) 

 
1. Μεηάγγηζε ηνπ θξένλ ηνπ θπθιώκαηνο 

2. Αληηθαηάζηαζε θινηέξ ιαδηνύ 
3. Μεξηθή πιήξσζε κε ιάδη. 

 

Πεπιγπαθή αποκαηάζηαζη διαπποών τύκηη 30XA 
 

1. Αλάθηεζε ηνπ θξένλ ησλ θπθισκάησλ Α & Β 
2. ηεγαλνπνίεζε ηαπώλ economizer 

3. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πγξάο 

4. Κελό & πιήξσζε κε θξένλ βάζεη ηεο πνζόηεηαο πνπ νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 
 

Ο ζπληεξεηήο νθείιεη λα δηαζέηεη αληίγξαθα ζπκβάζεσλ εκπεηξίαο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαη βεβαίσζε 
εθπαίδεπζεο ηερληθώλ θαη γηα ηα πέληε αλσηέξσ κεραλήκαηα από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία Carrier. 



ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο δηαπηζησζεί θάπνηα βιάβε ή δπζιεηηνπξγία, 

ζα επαλέιζνπκε κε λέα εηζήγεζε.   

 
 

5. Δπιζκεςή ενόρ αναλςηή αεπίυν αίμαηορ ABL825 ηηρ Μ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 
1.328,00 € + Φ.Π.Α 

 

Δπηζθεπή ηνπ αλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο ABL825 ηνπ νίθνπ Radiometer Medical A/S κε s/n 754R0716N0005 ηεο 
ΜΔΘ (θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ζύκβαζε αλαιώζηκσλ πιηθώλ), ιόγσ βιάβεο. Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

θάησζη αληαιιαθηηθώλ: 
Inlet probe 1 ηκρ. 

Tubing nipple 1 ηκρ. 
Yearly kit 1 ηκρ. 

 

6. Ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη ζςζζυπεςηών, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.000,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ζπζζσξεπηώλ ζε πίλαθεο απηνκαηηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν ησλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνύ (αληιηνζηαζίσλ, απνκαθξπζκέλσλ κνλάδσλ 

ειέγρνπ, PLC ηνπ ππνζηαζκνύ) θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ θαηαςπθηώλ, δηαπηζηώζεθε δπζιεηηνπξγία θαηά ηελ 

απώιεηα ειεθηξηθήο ηάζεο. 

Ο αλάδνρνο ινηπόλ ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηελ βιάβε θαη ηελ έθηαζε απηήο, λα ειέγμεη δειαδή ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ πηλάθσλ θαη ησλ θαηαςπθηώλ, λα αληηθαηαζηήζεη θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο παξαπάλσ ειεθηξηθνύο πίλαθεο 

(απηνκαηηζκνύ) θαη ζηηο ηαηξηθέο ζπζθεπέο ηνπο ζπζζσξεπηέο όπσο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, λα 

ειέγμεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη όπνηεο άιιεο ζπζθεπέο/αληαιιαθηηθά πηζαλόλ εκθαλίδνπλ πξόβιεκα θαη λα 

παξαδώζεη ηνπο πίλαθεο θαη ηα ηαηξηθά κεραλήκαηα πιήξε θαη αζθαιή σο έλα εληαίν ιεηηνπξγηθό ζύλνιν. 

Όια ηα πιηθά/ζπζθεπέο (είηε ειεθηξνινγηθά, είηε κεραλνινγηθά) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη 

απνιύησο ζπκβαηά θαη ηεο ίδηαο εηαηξείαο κε ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε ή/θαη ζύκθσλα κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη ίδηαο πνηόηεηαο κε ηα 

πθηζηάκελα θαη λα ηπγράλνπλ ηεο πιήξνπο απνδνρήο από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηα ηελ 

νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη επεηδή νη πίλαθεο απηνκαηηζκνύ θαη ηα ηαηξηθά κεραλήκαηα 

βξίζθνληαη ζε δηάθνξνπο ρώξνπο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη εξγαζίεο επη θαζεκεξηλήο βάζεσο, ε ηερληθή 

ππεξεζία ζα ππνδεηθλύεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ ζα γίλνπλ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ ζπληεξήζεσλ θαη εξγαζηώλ αλαιπηηθά δειηία 

έξγνπ. Να θαηαηεζνύλ πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο εγγύεζε γηα ην ρξόλν δσήο ησλ 

ζπζζσξεπηώλ. 

Λίζηα ζπζζσξεπηώλ  πξνο αληηθαηάζηαζε: 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Μπαηαξία 12V, 1.3Ah (δηαζηάζεηο Μ 9.7εθ.Υ Π 4.3εθ.Υ Τ 5.2εθ.), επαλαθνξηηδόκελε 

VRLA (Yuasa ή Enersys Genesis ή Enersys Datasafe ή B&P Djw ή Sunlight) 

10 ηκρ 

2 Μπαηαξία 12V, 9Ah    (δηαζηάζεηο Μ 15εθ.Υ Π 6.4εθ.Υ Τ 9.3εθ.), επαλαθνξηηδόκελε 

VRLA (Yuasa ή Enersys Genesis ή Enersys Datasafe ή B&P Djw ή Sunlight) 

50 ηκρ 

3 Μπαηαξία 12V, 4.5Ah ή 4Ah (δηαζηάζεηο Μ 9εθ.Υ Π 6.9εθ.Υ Τ 10.1εθ.), 

επαλαθνξηηδόκελε VRLA (Yuasa ή Enersys Genesis ή Enersys Datasafe ή B&P Djw ή 

Sunlight) 

12 ηκρ 

4 Μπαηαξία 12V, 2.3Ah (δηαζηάζεηο Μ 17.7εθ. Υ Π 3.4εθ.Υ Τ 6.1εθ.), επαλαθνξηηδόκελε 

VRLA (Yuasa ή Enersys Genesis ή Enersys Datasafe ή B&P Djw ή Sunlight) 

12 ηκρ 

5 Μπαηαξία 12V, 3.2 Ah (δηαζηάζεηο Μ 13.3εθ. Υ Π 6.5εθ.Υ Τ 6εθ.), επαλαθνξηηδόκελε 

VRLA (Yuasa ή Enersys Genesis ή Enersys Datasafe ή B&P Djw ή Sunlight) 

4 ηκρ 

 



7. Ππομήθεια μοηέπ για Κενηπική Κλιμαηιζηική Μονάδα και εξυλκέα, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

350,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκήζεηα ελόο ειεθηξνθηλεηήξα ηξηθαζηθνύ ξεύκαηνο, βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέσο πξνζηαζίαο ΙΡ55, ηάζεσο 
400V, 50Hz, θιάζεσο κνλώζεσο F, εδξάζεσο Β3, ηζρύνο 0,75kW, 1420rpm, ηύπνπ K80-4, ξνπικάλ SKF, PTC 

thermistors θαη ζήκαλζε CE. 
Να θαηαηεζεί εγγύεζε 12 κελώλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ αιιά όρη πέξαλ ησλ 15 κελώλ από ηελ 

παξάδνζε. 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά: 
50Hz: 1390rpm 0.75 KW:400V 1.9A:380V 2.0A:420V 1.8A 

60Hz: 1668rpm 0.90 KW:480V 1.9A:460V 2.0A:500V 8.4A. 
Δπηπιένλ απαηηείηαη ε πξνκήζεηα ελόο εμσιθέα κε 3 βξαρίνλεο FORCE 65902, θαηάιιεινο γηα αζθαιή θαη 

γξήγνξε εμώιθεζε εμαξηεκάησλ. Βαξηά βηνκεραληθή πνηόηεηα γηα εμαγσγή γξαλαδηώλ, ξνπιεκάλ θιπ. 
Yιηθό: Chrome Vanadium. Άλνηγκα ζηνπο βξαρίνλεο 95-200mm, θαζαξό κήθνο βίδαο 265mm.  

 

8. Ππομήθεια ανηαλλακηικού για απινιδυηή ηηρ Μ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 240,00 € + 

Φ.Π.Α 
 

Πξνκήζεηα κηαο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίαο 12V, 2800mAh (NiMH) γηα απηληδσηή Nihon Kohden Cardiofax 
TEC 5521K πνπ αλήθεη ζηε ΜΔΘ.  

Σν αληαιιαθηηθό ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ηα αλαθεξόκελν κεράλεκα. 

Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηόηεηα) από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν Nihon 
Kohden ηνπ αληαιιαθηηθνύ ηνπ. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
 

 

 
                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζώιεο                                                            
                                                                                              


