
           

 

                Αγξέλην,       17      Ινπιένπ     2020 
 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.11735  

        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(6)». 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έιεγρν-ζπληάξεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ΚΫληξσλ Φηαιψλ Ο2/Ν2Ο, ΠεπηεζκΫλνπ ΑΫξα - Κελνχ Ιαηξηθάο 

Υξάζεο θαη ΠεπηεζκΫλνπ ΑΫξα Βηνκεραληθάο Υξάζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

4.900,00 € + Φ.Π.Α. 
 

2. Πξνκάζεηα ελφο θνξεηνχ σηνζθνπένπ θαη δχν θνξεηψλ παικηθψλ νμπκΫηξσλ γηα ην Παηδηαηξηθφ Σκάκα 
ησλ ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 770,00 € + Φ.Π.Α 

 
3. Πξνκάζεηα πγξαληάξσλ πνιιαπιψλ ρξάζεσλ γηα ηα επηηνέρηα ξνφκεηξα ηεο Υεηξνπξγηθάο Κιηληθάο, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 260,00 € + Φ.Π.Α 

 

4. Πξνκάζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ Ξελψλα Αξγψ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150,00 € + 

Φ.Π.Α 

 

5. Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ αλαηζζεζηνινγηθψλ κεραλεκΪησλ GE Datex-Ohmeda, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 2.000,00 € + Φ.Π.Α 

 

6. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε κπαηαξέαο ζε δχν θνξεηνχο αλαπλεπζηάξεο new port ηεο ΜΔΘ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 700,00 € + Φ.Π.Α 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  8.780,00 € + 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.11370/10-07-2020,10686/30-06-2020,10059/18-06-2020,10043/18-06-202010985/03-07-

2020 θαη 10976/03-07-2020 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο   

 14. Σελ αξ. 1169/2020 κε  ΑΓΑ:6ΚΞΓ46904Μ-ΥΚ7 απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση. 11604/15.07.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

 

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

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξΫο πξνκάζεηεο ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο(6) Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα 

, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έυρ ηιρ 28-07-2020, 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. Έλεγσο-ζςνηήπηζη ηυν εγκαηαζηάζευν ηυν Κένηπυν Φιαλών Ο2/Ν2Ο, Πεπιεζμένος Αέπα - 
Κενού Ιαηπικήρ Υπήζηρ και Πεπιεζμένος Αέπα Βιομησανικήρ Υπήζηρ ηος Νοζοκομείος, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 4.900,00 € + Φ.Π.Α. 
 

Δηάζηα ζπληάξεζε θαη Ϋιεγρν θαιάο ιεηηνπξγέαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ ΚΫληξνπ Ο2 θαη Ν2Ο, ηνπ ΚΫληξνπ 

ΠεπηεζκΫλνπ ΑΫξα - Κελνχ Ιαηξηθάο Υξάζεο θαη ηνπ ΚΫληξνπ ΠεπηεζκΫλνπ ΑΫξα Βηνκεραληθάο Υξάζε ηεο 
Ν.Μ.Αγξηλένπ. 

Η πξνεγνχκελε ζπληάξεζε πξαγκαηνπνηάζεθε ηνλ ΜΪην ηνπ 2019 θαη νη εξγαζέεο θξέλνληαη απαξαέηεηεο βΪζεη 
ελδεέμεσλ (alarms) πνπ παξνπζηΪδνληαη ζην ΚΫληξν ΔιΫγρνπ (BMS).  

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ 

ΠξνβιΫπεηαη κέα (1) πξνγξακκαηηζκΫλε επέζθεςε γηα ηα θΫληξα θηαιψλ Ο2-Ν2Ο θαη γηα ην θΫληξν παξαγσγάο 
ηαηξηθνχ - βηνκεραληθνχ αΫξα θαη θελνχ  θαηΪ ηηο νπνέεο εθηεινχληαη νη αθφινπζεο εξγαζέεο ζπληάξεζεο αλΪ 

αληηθεέκελν: 
  

1. Κένηπο π. αέπα ιαηπικήρ και μη ιαηπικήρ σπήζηρ    

 Δπιζκέτειρ 
ανά έηορ 

Δπγαζία ςνηήπηζηρ 1 

Καζαξηζκφο θέιηξνπ εηζαγσγάο αΫξα (θχζεκα κε αΫξα απφ κΫζα πξνο ηα Ϋμσ)   

ΑληηθαηΪζηαζε θέιηξνπ εηζαγσγάο αΫξα   

Έιεγρνο ζηΪζκεο ιαδηνχ (κε ζηακαηεκΫλν ζπκπηεζηά)  

Έιεγρνο ηεο ηΪζεσο ηκΪλησλ.  

Έιεγρνο ηεο νκαιάο εθθΫλσζεο ζπκππθλσκΪησλ απφ δνρεέα.  

Αιιαγά θέιηξν ιαδηνχ   

Αιιαγά ιαδηνχ   

πζθέμεηο ησλ ιπνκΫλσλ ζπλδΫζκσλ (ξαθφξ).  

Καζαξηζκφο πηεξπγέσλ ςπγεέσλ ιαδηνχ-αΫξα.       

Αιιαγά θέιηξνπ δηαρσξηζηά ιαδηνχ   

Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηΪμεσλ.  

Έιεγρνο ησλ ξπζκέζεσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ.  

Έιεγρνο επθΪκπησλ ζσιελψζεσλ θαη ηκΪλησλ, εΪλ παξνπζηΪδνπλ ξσγκΫο  
 

Αιιαγά επθΪκπησλ ζσιελψζεσλ εΪλ παξνπζηΪδνπλ ξσγκΫο  ΚΪζε 5 ρξφληα 

Αιιαγά  ηκΪλησλ, εΪλ παξνπζηΪδνπλ ξσγκΫο  ΚΪζε 3 ρξφληα 

ΑληηθαηΪζηαζε θπζηγγέσλ θέιηξσλ επεμεξγαζέαο π. αΫξα   CA, RF, RA, RB. ε 

πεξέπησζε θνξεζκνχ πηζαλά αληηθαηΪζηαζε θαη ζε πην ζχληνκν ρξνληθφ δηΪζηεκα 
 

Δλαιιαγά ιεηηνπξγέαο δηΪηαμεο θέιηξσλ εηζφδνπ – εμφδνπ, μεξαληάξσλ   

Φπθηηθνχ ηχπνπ θαζαξηζκφο θέιηξνπ ειεθηξν-βαιβέδαο εθθΫλσζεο. ΔΪλ ην θέιηξν εέλαη 

πνιχ βξψκηθν λα αλνηρζεέ θαη λα θαζαξηζζεέ θαη ε ειεθηξνβαιβέδα ςπθηηθνχ ηχπνπ 
 

Οπηηθφο Ϋιεγρνο ζην ςπθηηθφ θχθισκα θαη εΪλ παξαηεξεζνχλ έρλε ιαδηνχ εέλαη Ϋλδεημε 
απψιεηαο ςπθηηθνχ πγξνχ 

 

Μεηξάζεηο πνηφηεηαο π.αΫξα (πνζνζηφ πγξαζέαο, %CO, %CO2, ζπγθΫληξσζε 

ζσκαηηδέσλ αηκψλ ιαδηνχ)  
(Γελ απνηειεέ ηππηθά δηαδηθαζέα κφλνλ κεηΪ απφ αέηεζε ηνπ πειΪηε θαη απαηηεέηαη 

επηπιΫνλ ρξΫσζε)   

 

Παξαηεξάζεηο: 
Φέιηξα: Σα ζηνηρεέα ησλ θέιηξσλ πξΫπεη λα αιιΪδνληαη κε θαηλνχξγηα πξηλ ε πηψζε ηεο πηΫζεσο ζ' απηΪ γέλεη 

κεγαιχηεξε απφ 0,7 bar.  
Η πηψζε ηεο πηΫζεσο ειΫγρεηαη απφ ηα δηαθνξηθΪ καλφκεηξα. Σν ζηνηρεέν ηνπ θέιηξνπ ελεξγνχ Ϊλζξαθα 

αληηθαζέζηαηαη θΪζε 400 ψξεο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπκπηεζηά. ε θΪζε πεξέπησζε ηα θπζέγγηα ησλ θέιηξσλ 

πξΫπεη λα αληηθαζέζηαληαη αλεμΪξηεηα ησλ πξναλαθεξζΫλησλ ζπλζεθψλ, απαξαέηεηα 6 κάλεο. Η κε 
αληηθαηΪζηαζε ησλ θπζηγγέσλ ησλ θέιηξσλ ζεκαέλεη φηη ν δηεξρφκελνο δηα κΫζσ απηψλ π.αΫξαο δελ 

πθέζηαηαη ηηο επηζπκεηΫο επεμεξγαζέεο θαη γη' απηφ δελ ζα πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο ζπλζάθεο ηνπ ηαηξηθνχ 
αΫξα 

Σα ζηνηρεέα ησλ θέιηξσλ απνζηεηξψζεσο, κπνξνχλ λα απνζηεηξψλνληαη κε αηκφ ζχκθσλα  κε  ηνλ  παξαθΪησ 
πέλαθα: 

20  ιεπηΪ ζε αηκφ 130 C κΫγηζηνο αξηζκφο απνζηεηξψζεσλ   70 

20  ιεπηΪ ζε αηκφ 145 C κΫγηζηνο αξηζκφο απνζηεηξψζεσλ   50 

 



Σα ζηνηρεέα ησλ θέιηξσλ ζα πξΫπεη λα αληηθαζέζηαληαη κε θαηλνχξγηα εέηε φηαλ Ϋρεη μεπεξαζηεέ ν αξηζκφο ησλ 

θχθισλ απνζηεηξψζεσο πνπ αλαθΫξνληαη ζηνλ παξαπΪλσ πέλαθα, εέηε φηαλ ε πηψζε ηεο πηΫζεσο ζην θέιηξν 

θζΪζεη ζηα 0,7 BAR. 
 

2. Κένηπο Ο2-Ν2Ο-Π.Αέπα-Ν2 με θιάλερ     

 Δπιζκέτειρ ανά 
έηορ 

Δπγαζία ςνηήπηζηρ 1 

Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ιπφκελσλ ζπλδΫζκσλ θαη ζχζθημε ηνπο  

Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο δηαθνπηψλ πςειάο πέεζεο θαη αληηθαηΪζηαζε θέιηξσλ 
θιεέζηξσλ φπνπ απαηηεέηαη 

 

Έιεγρνο θαη ξχζκηζε κεησηάξσλ πςειάο πέεζεο – αιιαγά εΪλ απαηηεέηαη   

 κεκβξΪλεο κεησηάξσλ  

 Κιεέζηξα κεησηάξσλ 

 Φέιηξα εηζφδνπ 

 ηεγαλνπνηεηηθΫο θιΪληδεο ησλ δηαθφξσλ ζπλδΫζκσλ 

 

 

Έιεγρνο ιεηηνπξγέαο ελαιιαγάο ζπζηνηρηψλ – ζπληάξεζε ελαιιΪθηε    

Έιεγρνο ΜαλνκΫηξσλ – αηζζεηεξέσλ - πηεδνζηαηψλ   

 
3. Κένηπο κενού 

 Δπιζκέτειρ ανά 

έηορ 

Δπγαζία ςνηηπήζευρ 1 

Καζαξηζκφο κεηαιιηθνχ θέιηξνπ εηζαγσγάο αΫξα (θχζεκα κε αΫξα απφ κΫζα πξνο ηα 

Ϋμσ) θαη αληηθαηΪζηαζε εΪλ απαηηεζεέ  
 
 

Έιεγρνο ζηΪζκεο ιαδηνχ (κε ζηακαηεκΫλν ζηακαηεκΫλε ηελ αληιέα θελνχ)  

Αιιαγά θέιηξν ιαδηνχ   

Αιιαγά ιαδηνχ   

πζθέμεηο ησλ ιπνκΫλσλ ζπλδΫζκσλ (ξαθφξ).  

Καζαξηζκφο πηεξπγέσλ ςπγεέσλ ιαδηνχ.    

Αιιαγά θέιηξα ζπγθξαηάζεσο αηκψλ ιαδηνχ.  

Έιεγρνο ησλ ξπζκέζεσλ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκΪησλ.  

Έιεγρνο θαη αιιαγά επθΪκπησλ ζσιελψζεσλ, εΪλ παξνπζηΪδνπλ ξσγκΫο  

Έιεγρνο πηεξσηάο θαη ειαζηηθψλ θνκπιεξ θαη αληηθαηΪζηαζε ηνπο εΪλ απαηηεζεέ   

Έιεγρνο πηεξπγέσλ θαη αληηθαηΪζηαζε ηνπο φηαλ απαηηεέηαη  

Έιεγρνο ξνπιεκαλ θαη αληηθαηΪζηαζε ηνπο φηαλ απαηηεζεέ   
 

ΑληηθαηΪζηαζε θπζηγγέσλ βαθηεξηνινγηθψλ θέιηξσλ ε πεξέπησζε θνξεζκνχ πηζαλά 

αληηθαηΪζηαζε θαη ζε πην ζχληνκν ρξνληθφ δηΪζηεκα 
 

Δλαιιαγά ιεηηνπξγέαο δηΪηαμεο βαθηεξηνινγηθψλ θέιηξσλ εηζφδνπ   

Σν ζηνηρεέν ηνπ βαθηεξηνινγηθνχ θέιηξνπ πξΫπεη λα αληηθαζέζηαηαη θΪζε Ϋμη (6) κάλεο, εθφζνλ παξαηεξεζεέ 

ζηα δηαθνξηθΪ καλφκεηξα ησλ θέιηξσλ ζεκαληηθά πηψζε θελνχ (δεέθηεο ζηελ θφθθηλε πεξηνρά). Η κε Ϋγθαηξε 

αληηθαηΪζηαζε ησλ θπζηγγέσλ ησλ βαθηεξηνινγηθψλ θέιηξσλ κπνξεέ λα πξνθαιΫζεη ηελ κφιπλζε ησλ αληιηψλ 
θελνχ. 

Η ανάδοσορ εηαιπεία θα  είναι κάηοσορ ηυν παπακάηυ ζςζηημάηυν διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ ήηοι: 
• ΔΝ ISO 9001/2015 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη εγθαηαζηΪζεσλ ζπζηεκΪησλ ηαηξηθψλ 

αεξέσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκΫο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ γ) 

ηελ παξαγσγά ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ πηζηνπνέεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ δ) 
ζπληάξεζε θαη επηζθεπά εγθαηαζηΪζεσλ ηαηξηθψλ αεξέσλ 

• ISO ΔΝ 13485/2012 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη εγθαηαζηΪζεσλ ζπζηεκΪησλ ηαηξηθψλ 
αεξέσλ θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκΫο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ γ) 

ηελ παξαγσγά ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ πηζηνπνέεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ δ) 
ζπληάξεζε θαη επηζθεπά εγθαηαζηΪζεσλ ηαηξηθψλ αεξέσλ 

• ISO ΔΝ 14001 γηα α)ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη εγθαηαζηΪζεσλ ζπζηεκΪησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ 

θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκΫο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ γ) ηελ 
παξαγσγά ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ πηζηνπνέεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ δ) ζπληάξεζε 

θαη επηζθεπά εγθαηαζηΪζεσλ ηαηξηθψλ αεξέσλ 
• Βεβαέσζεο γηα ηελ νξζά δηαλνκά ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 

ΓΤ8/Γ.Π.νηθ/1348/2004. 



• Αζθαιηζηάξην ζπκβφιαην Αζηηθάο Δπζχλεο ηνπ αλαδφρνπ, σο αζηηθψο ππεχζπλνπ ζχκθσλα κε ην 

λφκν (βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζηηθνχ δηθαένπ πεξέ αδηθνπξαμέαο θαη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν. 

2251/1994 πεξέ επζχλεο παξαγσγνχ γηα ειαηησκαηηθΪ πξντφληα) 
Όιεο νη εξγαζέεο ζα εθηεινχληαη απφ κφληκν εμεηδηθεπκΫλν πξνζσπηθφ, πνπ εέλαη θΪηνρνη ησλ αδεηψλ πνπ 

πξνβιΫπεη ην ΠΓ55/200 (αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην ΠΓ112/2012),  ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο:  
• ΔΝ 737 -3  

• ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and 

vacuum)  
βΪζεη θαη ησλ νπνέσλ εθηεινχληαη νη απαηηνχκελεο δνθηκΫο ηφζν ζηα δέθηπα, φζν θαη ζηηο ινηπΫο 

εγθαηαζηΪζεηο. 
ΔΓΓΤΗΗ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΟΡΟΙ 

Σα πιηθΪ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα εέλαη θαηΪιιεια γηα εγθαηαζηΪζεηο ηαηξηθψλ  αεξέσλ, ζα εέλαη ζχκθσλα κε 
ηνπο αληέζηνηρνπο θαλνληζκνχο  ηνπ εέδνπο ηεο ΔΔ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθΪ θαηαιιειφηεηαο CE. 

Ο ζπληεξεηάο ζα εθηειεέ ηηο εξγαζέεο ζπληάξεζεο αθξηβψο φπσο απηΫο  νξέδνληαη ζην Ϊξζξν ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαη ζπγθεθξηκΫλα ζχκθσλα κε ηα  πξνβιεπφκελα ζηα επέ κΫξνπο 
ζεκεέα. 

 Ο ζπληεξεηάο παξΫρεη εγγχεζε θαιά ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηελ απνθιεηζηηθά επζχλε ζε πεξέπησζε αηπράκαηνο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ά ζε ηξέηνπ απφ 

ελΫξγεηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε ηεο ζπληάξεζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξέσλ. 

Η αλαζΫηνπζα αξρά (Ννζνθνκεέν) δε ζα επηβαξχλεηαη κε θαλΫλα πνζφ γηα εξγαηηθΪ, αληαιιαθηηθΪ, πιηθΪ θαη 
ινηπΪ Ϋμνδα απνθαηΪζηαζεο ηεο βιΪβεο ε νπνέα ζα πξνΫιζεη απφ αζηνρέα αληαιιαθηηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ θαηΪ ηελ ζπληάξεζε. 
Όια ηα αληαιιαθηηθΪ θαη πιηθΪ πνπ ζα πξνζθνκέδεη ν ζπληεξεηάο, γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο ιεηηνπξγέα ηνπ 

ΚΫληξνπ ζα εέλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρεέξηζηα, ρσξέο ειαηηψκαηα, ζχκθσλα κε ηεο πξνδηαγξαθΫο ηνπ 
θαηαζθεπαζηά. 

Σν Ννζνθνκεέν δηαηεξεέ ην δηθαέσκα, λα ειΫγρεη θΪζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηάο, ππνρξεψλεηαη 

λα ππαθνχεη ζε θΪζε εληνιά ησλ αξκνδέσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνέν δελ εθπιεξψλεη ηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο. 

Γηα πεξηπηψζεηο, πνπ ελδερφκελα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα πιεκκεινχο ζπληάξεζεο ηνπ κεραλάκαηνο ά 
θαηαζηΪζεηο πνπ λα απνδεηθλχνπλ αδηαθνξέα εθ κΫξνπο ηνπ ζπληεξεηά, κε αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ ηκάκαηνο, ην Ννζνθνκεέν Ϋρεη ην δηθαέσκα, λα αθνινπζάζεη θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ θΪζε 

λφκηκε δηαδηθαζέα, λα θαηαγγεέιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζε δηαδηθαζέεο κειινληηθά ζπληάξεζεο 
κεραλεκΪησλ λα ηεο ιΪβεη ζνβαξΪ ππφςηλ. 

Ο ζπληεξεηάο ζα ζπλεξγΪδεηαη κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγέα 
ησλ εγθαηαζηΪζεσλ. 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

1. Να εθηειεέ ην πξφγξακκα ηεο ζπληάξεζεο, θαιΪ θαη ππεχζπλα. 
2. Να παξαδέδεη ηα θχιια ειΫγρνπ ά Ϋθηαθηεο αλαθνξΫο ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ιδξχκαηνο. 

3. Να πξνηεέλεη βειηηψζεηο θαη ηξνπνπνηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 
κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα. 

4. Να ηεξεέ ηα νξηδφκελα ρξνλνδηαγξΪκκαηα. 
5. Όηη πξνβιΫπεηαη απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ηεο λνκνζεζέαο γηα ηα ηαηξηθΪ αΫξηα θαη ην αληηθεέκελν ηεο 

ζχκβαζεο. 

6. Όηη πξνβιΫπεηαη απφ ηνπ θαλφλεο ηεο ηΫρλεο θαη ηεο επηζηάκεο γηα θΪζε αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο. 
7. Σα νξηδφκελα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηΫο ησλ κεραλεκΪησλ, εμνπιηζκψλ, κεραληζκψλ θαη εμαξηεκΪησλ 

απηψλ. 
 

2. Ππομήθεια ενόρ θοπηηού υηοζκοπίος και δύο θοπηηών παλμικών οξςμέηπυν για ηο 

Παιδιαηπικό Σμήμα ηυν ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 770,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκάζεηα ελφο (1) θνξεηνχ παικηθνχ νμπκΫηξνπ θαη δχν (2) θνξεηψλ σηνζθνπέσλ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ 
Παηδηαηξηθνχ Σκάκαηνο ησλ ΣΔΠ. 

Αναλςηικόηεπα για ηο θοπηηό υηοζκόπιο (1 ημσ.): 
Να δηαζΫηεη εξγνλνκηθά κεηαιιηθά ρεηξνιαβά κε εηδηθά ρΪξαμε γηα ζηαζεξφ θξΪηεκα. 

Να δηαζΫηεη ιΪκπα LED  ηζρχνο 3.0 V ηνπιΪρηζηνλ. Μεγαιχηεξε ζα εθηηκεζεέ. 

Ο παξαγφκελνο θσηηζκφο λα εέλαη  8,000 lux ηνπιΪρηζηνλ. Μεγαιχηεξνο ζα εθηηκεζεέ. 
Η ιΪκπα λα Ϋρεη δηΪξθεηα δσάο Ϊλσ ησλ 90.000 σξψλ. 

Να ζπλνδεχεηαη απφ 10 ρνΪλεο δηακ. 2.5 ρηι. 
Να ζπλνδεχεηαη απφ ηζαληΪθη κεηαθνξΪο θαη θχιαμεο. 

Αναλςηικόηεπα για ηα θοπηηά οξύμεηπα (2 ημσ.): 

Να δηαζΫηνπλ ηνπο παξαθΪησ αηζζεηάξεο: 
 απνζπψκελν αηζζεηάξα λενγληθφ 



 απνζπψκελν αηζζεηάξα βξεθηθφ - παηδηθφ 

 απνζπψκελν αηζζεηάξα εθεβηθφ – ελειέθσλ 

Να εέλαη ηδηαέηεξα ζηεξεΪ θαη αλζεθηηθΪ ζε ζθιεξά ρξάζε ελψ λα εέλαη ρακεινχ βΪξνπο κηθξφηεξν απφ 170 

γξακ. 

Να ιεηηνπξγνχλ κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξέεο κε απηνλνκέα ζπλερνχο ιεηηνπξγέαο Ϊλσ ησλ 35 σξψλ. 
Να πξαγκαηνπνηνχλ κεηξάζεηο SpO2 θαη ΡR ηαρχηαηα θαη κε κεγΪιε αθξέβεηα ελψ λα απεηθνλέδεη επδηΪθξηηεο 

αξηζκεηηθΫο ελδεέμεηο ηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ηνπ Ο2, (SpΟ2), ηνπ αξηζκνχ ησλ ζθέμεσλ / ιεπηφ (ΒΡΜ) θαη 
Ϋλδεημε ρακειάο ελεξγεηαθάο ζηΪζκεο ησλ κπαηαξηψλ. 

Σν εχξνο κΫηξεζεο γηα ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ λα εέλαη απφ 0% Ϋσο 100%  

Σν εχξνο κΫηξεζεο γηα ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ λα εέλαη απφ 25-300 bpm. 
Να δηαζΫηνπλ αθξέβεηα κεηξάζεσλ: 

 νμπκεηξέα (SpO2): + 2% ζηελ πεξηνρά 70-100%. 
 θαξδηαθφο παικφο: (ΒΡΜ) ±2%. 

Να δηαζΫηνπλ θσηηδφκελε νζφλε LCD κε νπέζζην Ϋιεγρν θσηηζκνχ κε δχν ηξφπνπο ιεηηνπξγέαο monitoring θαη 
spot check.  

Να εκθαλέδνπλ ηε θπκαηνκνξθά ηεο νμπκεηξέαο, ησλ trends, ηεο ψξαο θαη εκεξνκελέαο θαη φισλ ησλ 

ππνινέπσλ κεηξάζεσλ.  
Ο ρεηξηζκφο ηνπο λα εέλαη  ηδηαέηεξα απιφο θαη λα γέλεηαη, κε θνκβέα Ϊκεζεο πξφζβαζεο ζηηο δηΪθνξεο 

ιεηηνπξγέεο.  
Να δηαζΫηνπλ πέλαθα απνζάθεπζεο κεηξάζεσλ φισλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακΫηξσλ γηα Ϋσο θαη 300 

ψξεο. 

Να Ϋρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθά κνλΪδα παξαθνινχζεζεο θαη δηαζΫηεη ινγηζκηθφ γηα 
παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκΫλσλ ζε Η/Τ. 

Να δηαζΫηνπλ ζχζηεκα νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζπλαγεξκψλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακΫηξσλ κε 
ξχζκηζε ησλ νξέσλ. 

Να ζπλεξγΪδνληαη κε επηηξαπΫδην θνξηηζηά γηα ηελ θφξηηζε ηνπ νμπκΫηξνπ. Να πξνζθεξζεέ πξνο επηινγά ν 
θνξηηζηάο θαη ην θηη επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ. 

Γενικοί όποι για όλα ηα ανυηέπυ: 

Σα πξνζθεξφκελα λα εέλαη πιάξε, ζχγρξνλεο νπσζδάπνηε ηερλνινγέαο θαη λα πεξηιακβΪλνληαη φια ηα 
εμαξηάκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελΫξγεηα πιάξνπο πξΪμεο. Σα ηερληθΪ θιπ. ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ απαξαέηεηα ζηελ ηερληθά πεξηγξαθά λα ηεθκεξηψλνληαη κε αληέζηνηρα prospectus, θιπ. ζηνηρεέα 
γηα λα αμηνινγεζνχλ. 

Όια ηα παξαπΪλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επέζεκα εκπνξηθΪ θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

Σα πξνζθεξφκελα λα δηαζΫηνπλ CE Mark  θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιεέαο γηα 
Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ  ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Μedical grade). Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθΪ. 
Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηέζεληαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ Ϋρεη EN ISO 9001/08, ISO 13485/12 

(δηαθέλεζε θαη ηερληθά ππνζηάξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 θαη λα 
πιεξνέ ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 πνπ εέλαη εληαγκΫλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο 

Α.Η.Η.Δ. βΪζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ. 

Με ηελ παξΪδνζε ησλ αλσηΫξσ λα γέλεη πιάξεο εγθαηΪζηαζε θαη επέδεημε  θαη απαξαηηάησο εθπαέδεπζε ησλ 
ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. Απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβά ηνπο. 

Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξΪθσο φηη αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα δηαζΫηεη ζηελ 
ππεξεζέα αληαιιαθηηθΪ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο (κεραλάκαηνο, θ.ι.π.) γηα10 Ϋηε ηνπιΪρηζηνλ. 

Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεέ ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ ππφ πξνκάζεηα εέδνπο γηα ηνπιΪρηζηνλ δπν 

(2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβά ηνπ.  
 

3. Ππομήθεια ςγπανηήπυν πολλαπλών σπήζευν για ηα επιηοίσια ποόμεηπα ηηρ Υειποςπγικήρ 
Κλινικήρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 260,00 € + Φ.Π.Α 

Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθψλ γηα επηηνέρηα ξνφκεηξα νμπγφλνπ, Precision Medical Ακεξηθάο, ηχπνπ 8 

MFA/15 lpm: 

Τγξαληάξαο πνιιαπιψλ ρξάζεσλ ηχπνπ CH 200 ηνπ νέθνπ Flow Meter Ιηαιέαο (ηεκΪρηα 30) ρσξέο θαπΪθη κε ηα 

εμάο ραξαθηεξηζηηθΪ: 
 Η ρσξεηηθφηεηα ζε λεξφ λα εέλαη 200 ml. 

 Να αληΫρεη ζε πέεζε  5 bar. 

 Να κπνξεέ λα ιεηηνπξγεέ ζε  ξνά αεξένπ κΫρξη  20 L/min.  

 Να κπνξεέ λα απνζηεηξσζεέ ζηνπο 121ν. 

 Να  Ϋρεη ζπεέξσκα  ζπκβαηφ κε ην  θαπΪθη ηνπ πγξαληάξα (Flow meter ηχπνο CH 200). 

 Να εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate). 

 Να θΫξεη δηΪθαλε θηΪιε λεξνχ κε ελδεέμεηο αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηΪζκεο.     



Σα αλσηΫξσ αληαιιαθηηθΪ λα θΫξνπλ ζάκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγρεηξέδην ρξάζεο θαη ζπληάξεζεο 

θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκΫλνπ νξγαληζκνχ πεξέ ελαξκφληζεο ησλ εηδψλ σο ηαηξνηερλνινγηθΪ 

πξντφληα  ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθά Οδεγέα 93/42/ ΔΔC /14-07-2014. 
 

4. Ππομήθεια ηλεκηπολογικού ςλικού για ηον Ξενώνα Απγώ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150,00 € 

+ Φ.Π.Α 

 
Πξνκάζεηα ηνπ θΪησζη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα ηνλ Ξελψλα Αξγψ: 

- Νηνπέ κηληφλ γηα πνιχθσην (5 ηκρ.) 
- Λακπηάξεο LED E14 11W (30 ηκρ.) 

- Λακπηάξεο LED E27 20W (20 ηκρ.) 

- Λακπηάξεο κπαγηνλΫη 20W (5 ηκρ.) 
- ΛΪκπεο θζνξένπ ζηξνγγπιΫο (299mmX299mm) (2ηκρ.) 

- ΛΪκπεο θζνξένπ 0,60εθ. 18W (10 ηκρ.) 
- ΛΪκπεο θζνξένπ 1,20εθ. 36W (6 ηκρ.) 

Η πξνζθνξΪ λα γέλεη γηα ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη φρη κεκνλσκΫλα 

 

5. Ππομήθεια ανηαλλακηικών αναιζθηζιολογικών μησανημάηυν GE Datex-Ohmeda, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.000,00 € + Φ.Π.Α 

Πξνκάζεηα πξνο αληηθαηΪζηαζε  ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθψλ ησλ κεραλεκΪησλ GE Datex-Ohmeda πνπ 
βξέζθνληαη ζηηο Ϋμη αέζνπζεο ησλ Υεηξνπξγεέσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

- Αηζζεηάξεο Ο2 , ηεκΪρηα 4 

- Τδαηνπαγέδεο D-FEND, ηεκΪρηα 10 

- Αηζζεηάξεο ξνάο κεηαιιηθνχ δηαθξΪγκαηνο πςειάο αληνράο (Ϊζξαπζηνη), ηεκΪρηα 4  
Σα αλσηΫξσ αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ηα αλαηζζεζηνινγηθΪ κεραλάκαηα. 

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. 

ΔπηπιΫνλ λα θαηαηεζεέ ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ, ην πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ISO ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE.  

 
6. Ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη μπαηαπίαρ ζε δύο θοπηηούρ αναπνεςζηήπερ new port ηηρ ΜΔΘ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 700,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε δχν  θαηλνχξηνπ επαλαθνξηηδφκελσλ εξγνζηαζηαθψλ κπαηαξηψλ γηα ηνπο δχν 

θνξεηνχο αλαπλεπζηάξεο (κέα κπαηαξέα γηα ηνλ θΪζε Ϋλαλ) Newport HT50 κε s/n: 08119196 θαη s/n: 
02111307 ηεο ΜΔΘ. 

Απαηηεέηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά 
πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 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. Να 

θαηαηεζεέ πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ κπαηαξηψλ απφ ην εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο θαζψο θαη πηζηνπνέεζε 
CE Mark. 

               
                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζψιεο                                                           


