
              
 

 

                            Αγξέλην,      20     Καΐνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.8520  

        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 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΚΑΣΑΨΤΚΣΗ 

ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα εξγαζηεξηαθνχ θαηαςχθηε γηα ην Βηνρεκηθφ Δξγαζηάξην, προϋπολογιζμού δαπάνης 

6.000,00 € + Φ.Π.Α. 
 

2. Δπηζθεπά θαη πξνκάζεηα θσηηζηηθψλ αζθΪιεηαο, προϋπολογιζμού δαπάνης 2.000,00 € + Φ.Π.Α 
 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  8.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 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 Λ.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Θνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Λνκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 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 Λ.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 

Λ3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 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 Λ.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) ΚΫηξα 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 Λ.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.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 Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 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.7572/05-05-2020 θαη 7576/05-05-2020 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση. 8389/19.05.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

15. Σελ αξ   914   κε  ΑΓΑ:6ΕΧΤ46904Κ-7ΘΤ  απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

 

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΧΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθά ΚνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα  ηελ πξνκάζεπα εξγαζηεξηαθνχ θαηαςχθηε θαη επηζθεπά θαη πξνκάζεηα 

θσηηζηηθψλ αζθΪιεηαο κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Λνζνθνκεένπ, ζην ΘΖΚΓΖ  θαη ζηε Γηαχγεηα , 

ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έφς ηις 29-05-2020, ημέρα Παραζκεσή  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

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

θέμα και ο αριθμός  πρφηοκόλλοσ 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: 

 Λα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Λα 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 

 Λα 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  Λνζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554) 

           

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Προμήθεια εργαζηηριακού καηαυύκηη για ηο Βιοτημικό Δργαζηήριο, προϋπολογιζμού 

δαπάνης 6.000,00 € + Φ.Π.Α. 
 

Πξνκάζεηα ελφο εξγαζηεξηαθνχ θαηαςχθηε γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Βηνρεκηθνχ Δξγαζηεξένπ. 

Σετνικά ταρακηηριζηικά: 

1.O θαηαςχθηεο λα εέλαη θΪζεηνπ ηχπνπ, θαηλνχξγηνο, ζηηβαξάο θαηαζθεπάο, ακεηαρεέξηζηνο θαη θαηΪιιεινο 
γηα εξγαζηεξηαθά ρξάζε. 

2. Θαηαζθεπά: ΔμσηεξηθΪ απφ γαιβαληζκΫλν ρΪιπβα κε βαθηεξηνζηαηηθά βαθά. ΔζσηεξηθΪ απφ αλνμεέδσην 

ρΪιπβα 18/10 AISI 304, κε ζηξνγγπιεπκΫλεο γσλέεο γηα εχθνιν θαζαξηζκφ.  
3. Λα δηαζΫηεη 4 ξφδεο. 

4. ΔμσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο (ΠxΒxΤ): πεξέπνπ 67 x 82,5 x 194 (cm). 
5. ΔζσηεξηθΫο δηαζηΪζεηο (ΠxΒxΤ): πεξέπνπ 51 x 60 x 125,5 (cm). 

6. Υσξεηηθφηεηα: ηνπιΪρηζηνλ 360 ιέηξα. 

7. Λα δηαζΫηεη 4 ξΪθηα. 
8. Θεξκνθξαζέα ιεηηνπξγέαο απφ -30°C Ϋσο -40°C κε ζεξκνθξαζέα πεξηβΪιινληνο 25°C, ξπζκηδφκελε ζε 



βάκαηα ηνπ 0.1°. 

9. Λα δηαζΫηεη πφξηα απφ γαιβαληζκΫλν ρΪιπβα κε εηδηθά βαθά κε καγλεηηθφ ιΪζηηρν, ρεξνχιη αινπκηλένπ κε 

κεραληζκφ απηφκαηνπ θιεηζέκαηνο πφξηαο, φηαλ ην Ϊλνηγκα ηεο εέλαη κηθξφηεξν απφ 90° θαη κεραληθά 
θιεηδαξηΪ αζθαιεέαο. 

10. Ζ ελεξγνπνέεζε θαη απελεξγνπνέεζε ηνπ ςπγεένπ λα πξνζηαηεχεηαη απφ ζπλζεκαηηθφ. 
11. Λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγάο ζπλζεκαηηθνχ γηα θΪζε ρξάζηε (Ϋσο 12) ψζηε λα θαηαγξΪθνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ θαζελφο νη ελΫξγεηεο πνπ επηηειεέ (π.ρ. αλνέγκαηα πφξηαο, αιιαγά ζεξκνθξαζέαο θ.ιπ.). 

12. Λα δηαζΫηεη αλεμΪξηεην ζεξκνζηΪηε αζθαιεέαο. 
13. Λα δηαζΫηεη ςεθηαθά Ϋγρξσκε νζφλε αθάο 7'' κε Ϋλδεημε φισλ ησλ παξακΫηξσλ. 

14. Λα γέλεηαη θαηαγξαθά δεδνκΫλσλ αλΪ 30 sec κε 3 επέπεδα ζπιινγάο δεδνκΫλσλ ψζηε λα κπνξεέ λα 
απνζεθεπηεέ ζε ππνινγηζηά θαη λα εθηππσζεέ.  

15. Δζσηεξηθά κλάκε κε ηθαλφηεηα απνζάθεπζεο δεδνκΫλσλ 1 Ϋηνπο.  
16. Δηδηθά ζειέδα ζηελ νζφλε λα επηδεηθλχεη φιεο ηηο απαξαέηεηεο ιεπηνκΫξεηεο ιεηηνπξγέαο γηα Ϋλα πξψην 

Ϋιεγρν θαη επέιπζε πξνβιεκΪησλ. 

17. Λα δηαζΫηεη ςεθηαθά θαηαγξαθά ησλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ησλ ζπλαγεξκψλ θαη λα παξνπζηΪδεη γξΪθεκα 
ζηελ νζφλε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ ζεξκνθξαζηψλ ά Ϊιισλ ιεηηνπξγηψλ γηα νπνηνδάπνηε ρξνληθφ 

δηΪζηεκα. 
18. Λα δηαζΫηεη νπηηθναθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο κε δπλαηφηεηα ζέγαζεο. Ο ζπλαγεξκφο λα επαλαιακβΪλεηαη 

παξΪ ηε ζέγαζε αλ ν ρξάζηεο δελ επηβεβαηψζεη φηη ηνλ αληηιάθζεθε ζην κελνχ ησλ ζπλαγεξκψλ. 

19. Οη ζπλαγεξκνέ πνπ ζα δηαζΫηεη λα εέλαη γηα: 
a. Άλσ/θΪησ φξην ζεξκνθξαζέαο 

b. Τςειά ζεξκνθξαζέα ιφγσ αλνηρηάο πφξηαο 
c. Αλνηρηά πφξηα (κε ξπζκηδφκελν ρξφλν ελεξγνπνέεζεο) 

d. Υακειά ζεξκνθξαζέα εμαηκηζηά 
e. ΚπινθαξηζκΫλνο ζπκππθλσηάο 

f. Πξφβιεκα ζην ζχζηεκα ςχμεο 

g. Πξφβιεκα ζηνπο αηζζεηάξεο 
h. Τςειά/Υακειά ηΪζε ηξνθνδνζέαο 

i. Απνπζέα θΪξηαο δεδνκΫλσλ SD. 
20. Λα δηαζΫηεη θΪξηα δεδνκΫλσλ SD γηα απνζάθεπζε δεδνκΫλσλ ιεηηνπξγέαο θαη ζχξα USB. 

21. Λα δηαζΫηεη απνζεθεπκΫλν ζηελ θΪξηα SD ινγηζκηθφ ζχλδεζεο κε ππνινγηζηά ην νπνέν λα επηηξΫπεη ην 

θαηΫβαζκα θαη δηαρεέξηζε ησλ δεδνκΫλσλ θαη ηε δεκηνπξγέα γξαθηθψλ. 
22. Πξναηξεηηθά δπλαηφηεηα ηνπνζΫηεζεο θΪξηαο SIM θηλεηάο ηειεθσλέαο γηα απνζηνιά δεδνκΫλσλ κΫζσ 

δηθηχνπ GSM 
23. ΠξναηξεηηθΪ επέζεο λα κπνξεέ λα ζπλδεζεέ κε δέθηπν γηα λα ειεγρζεέ απφ ππνινγηζηά ά smart phone.  

24. Λα δηαζΫηεη απηφκαηε απφςπμε πνπ λα ελεξγνπνηεέηαη κφλν φηαλ απαηηεέηαη, θξαηψληαο ηνπο θχθινπο 

απφςπμεο ζην ειΪρηζην, ειαρηζηνπνηψληαο ηηο ζεξκνθξαζηαθΫο δηαθνξΫο θαη ηελ θαηαλΪισζε ελΫξγεηαο κε 
απηφκαηε εμΪηκηζε ηνπ ζπκππθλψκαηνο. 

25. Λα δηαζΫηεη δηπιΪ ξειΫ γηα ην ζπκπηεζηά θαη ηνλ εμαηκηζηά. 
26. Λα δηαζΫηεη ζχζηεκα ςχμεο κε εξκεηηθΪ θιεηζηφ ζπκπηεζηά θαη αεξφςπθην ζπκππθλσηά ζην Ϊλσ κΫξνο 

ηνπ ςπγεένπ θαη εμαηκηζηά ηνπνζεηεκΫλν ζην επΪλσ κΫξνο ηνπ ςπγεένπ. 
27. Δπέπεδν ζνξχβνπ <60 dba. 

28. Φπθηηθφ πγξφ: R404a, CFC-free 

29. Φχμε: βεβηαζκΫλε θπθινθνξέα κΫζσ αλεκηζηάξα. 
30. Λα δηαζΫηεη πιάθηξν alarm test γηα Ϋιεγρν ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπλαγεξκνχ. 

31. Λα δηαζΫηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξέα γηα ιεηηνπξγέα ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηάκαηνο θαη ησλ 
ζπλαγεξκψλ ζε πεξέπησζε δηαθνπάο ξεχκαηνο. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ξεχκαηνο, νη κλάκεο λα 

παξακΫλνπλ σο Ϋρνπλ, δελ δηαγξΪθεηαη ηέπνηα απφ ηα πξνγξακκαηηζκΫλα. Έηζη ζπλερέδεη απξφζθνπηα ηε 

ιεηηνπξγέα ηνπ φηαλ επαλΫιζεη ην ξεχκα. 
32. Λα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθΫο θαη δηεζλεέο πξνδηαγξαθΫο, ηα δηεζλά πξσηφθνιια 

ζπληάξεζεο αέκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ.  
33. Ο νέθνο θαηαζθεπάο λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλνο θαηΪ ISO 9001 & ISO 13485 (λα θαηαηεζνχλ ηα 

πηζηνπνηεηηθΪ).  
34. ΣΪζε ιεηηνπξγέαο: 230V / 1 phase / 60 Hz. 

 

 
2. Δπιζκεσή και προμήθεια θφηιζηικών αζθάλειας, προϋπολογιζμού δαπάνης 2.000,00 € + Φ.Π.Α 

 
ΑπνθαηΪζηαζε βιαβψλ ζηα ππΪξρνληα θσηηζηηθΪ αζθαιεέαο ηνπ Λνζνθνκεένπ θαζψο θαη ηελ πξνκάζεηα θαη 

αληηθαηΪζηαζε θΪπνησλ απφ απηψλ. 

Αναλσηικόηερα: 



ηνλ πξνγξακκαηηζκΫλν Ϋιεγρν θαιάο ιεηηνπξγέαο ησλ θσηηζηηθψλ αζθαιεέαο ηνπ Λνζνθνκεένπ κΫζσ 

θεληξηθνχ Ζ/Τ θαη ινγηζκηθνχ δηαρεέξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηάκαηνο, δηαπηζηψζεθε βιΪβε ζε 

αξθεηΪ θσηηζηηθΪ παξφηη Ϋρνπλ αληηθαηαζηαζεέ νη ιακπηάξεο κε θαηλνχξηνπο. 

Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εθηηκάζεη ηελ βιΪβε θαη ηελ Ϋθηαζε απηάο, λα ειΫγμεη δειαδά ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ 

δηεπζπλζηνδνηνχκελνπ θεληξηθνχ ζπζηάκαηνο θσηηζηηθψλ αζθαιεέαο, πνπ πεξηιακβΪλεη ηελ επηθνηλσλέα  ηνπ 

Ζ/Τ παξαθνινχζεζεο κε ηνλ θεληξηθφ πέλαθα, ηνπο ππνπέλαθεο θαη ηα θψηα. 

Λα αληηθαηαζηάζεη θαη’ ειΪρηζηνλ ζηα θσηηζηηθΪ ηα address module πνπ θαέλνληαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα, 

αθνχ πξψηα ειΫγμεη ηνλ ζσζηφ ηχπν ησλ αληαιιαθηηθψλ. Λα ειΫγμεη θαη λα αληηθαηαζηάζεη φπνηεο Ϊιιεο 

ζπζθεπΫο/αληαιιαθηηθΪ πηζαλφλ εκθαλέδνπλ πξφβιεκα. 

ε απηφ ην ζεκεέν  ζα πξΫπεη λα ζεκεησζεέ φηη θαηΪ ηελ επέιπζε ηεο βιΪβεο αλ απαηηεζεέ, ν αλΪδνρνο εέλαη 

ππνρξεσκΫλνο λα πξνβεέ ζηελ εθ λΫνπ εγθαηΪζηαζε ηνπ ηνπηθνχ πξνγξΪκκαηνο γηα ηελ ιεηηνπξγέα θαη ηνλ 

Ϋιεγρν ηνπ ζπζηάκαηνο θσηηζκνχ αζθαιεέαο θαη ηελ επηθνηλσλέα ηνπ κε ηνλ θεληξηθφ πέλαθα δηαρεέξηζεο. 

Δπέζεο ζα γέλεη εγθαηΪζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ cgvision ζηνλ  θεληξηθφ Ζ/Τ, παξακεηξνπνέεζε ηνπ ζπζηάκαηνο 

θαη Ϋιεγρνο επηθνηλσλέαο ηνπ Ζ/Τ κε ηνλ θεληξηθφ πέλαθα, ηνπο ππνπέλαθεο θαη ηα θψηα.  

ΤπνρξΫσζε ηνπ αλαδφρνπ εέλαη λα παξαδψζεη ην ζχζηεκα ησλ θσηηζηηθψλ αζθαιεέαο πιάξε θαη αζθαιά σο 

Ϋλα εληαέν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν.  Όια ηα πιηθΪ/ζπζθεπΫο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξΫπεη λα εέλαη απνιχησο 

ζπκβαηΪ θαη ηεο έδηαο εηαηξεέαο κε ηελ ππΪξρνπζα εγθαηΪζηαζε ά/θαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηά. Δπέζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη θαηλνχξγηα θαη έδηαο πνηφηεηαο κε ηα πθηζηΪκελα θαη λα ηπγρΪλνπλ 

ηεο πιάξνπο απνδνράο απφ ηελ ηερληθά ππεξεζέα ηνπ λνζνθνκεένπ. Γηα ηελ νκαιά θαη αζθαιά ιεηηνπξγέα ηνπ 

Λνζνθνκεένπ θαη επεηδά νη πέλαθεο θαη ηα θσηηζηηθΪ βξέζθνληαη ζε δηΪθνξνπο ρψξνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

εξγαζέεο επη θαζεκεξηλάο βΪζεσο, ε ηερληθά ππεξεζέα ζα ππνδεέμεη ζηνλ αλΪδνρν ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν 

εθηΫιεζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα παξαδψζεη κε ην πΫξαο ησλ 

Ϊλσζελ ζπληεξάζεσλ θαη εξγαζηψλ αλαιπηηθΪ δειηέα Ϋξγνπ. 

Πέλαθαο address module πξνο αληηθαηΪζηαζε:   

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Address module θσηηζηηθψλ αζθαιεέαο 20 ηκρ 
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