
              
          

 

                 Αγξίλην,     09    επηεκβξίνπ 2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση. 13888 

        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(8)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα αηζζεηήξσλ νμπκεηξίαο γηα θνξεηά νμχκεηξα (θαηλνχξγηα) ηνπ Παηδηαηξηθνχ Σκήκαηνο ησλ 

ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 440,00 € + Φ.Π.Α. 

 
2. Πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 550,00 € + Φ.Π.Α 

 
3. Δπηζθεπή θαη πξνκήζεηα επηηνίρησλ ιήςεσλ νμπγφλνπ θαη θελνχ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 590,00 € 

+ Φ.Π.Α 
 

4. Δπηζθεπή ελφο αλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο ABL825 ηεο ΜΔΘ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.625,00 € + 

Φ.Π.Α 
 

5. Πξνκήζεηα θνξείνπ-ζαλίδαο α’ βνεζεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 300,00 € 

+ Φ.Π.Α 
 

6. Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζχξαο κε πιεθηξνιφγην ζην ρψξν ηνπ ππεξήρνπ ηεο 
Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 650,00 € + Φ.Π.Α 

 

7. Πξνκήζεηα ιακψλ γπςνπξίνλνπ ησλ ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 390,00 € + Φ.Π.Α 
 

8. Δπηζθεπή ηεο εμεηαζηηθήο κνλάδαο ΩΡΛ ησλ ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 440,00 € + Φ.Π.Α 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  4.985,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 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 απφ 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 πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 



7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο 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) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο 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 Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο 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 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.13419/31-08-2020,13300/27-08-2020,13174/25-08-2020,10123/19-06-2020,11369/10-07-

2020,13293/27-08-2020,12383/03-08-2020 θαη 12962/19-08-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο   

 14. Σελ αξ. 1352/2020 κε  ΑΓΑ:ΩΜ9Θ6904Μ-ΞΦ2 απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.13660/04.09.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 

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

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο πξνκήζεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(8) άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα 

, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έυρ ηιρ 22-09-2020, ημέπα Σπίηη 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). 

       εκεηψλεηαη φηη :  Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Ππομήθεια αιζθηηήπυν οξςμεηπίαρ για θοπηηά οξύμεηπα (καινούπγια) ηος Παιδιαηπικού 

Σμήμαηορ ηυν ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 440,00 € + Φ.Π.Α. 
 



Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ηα δχν θαηλνχξηα νμχκεηξα H100B EDAN ηνπ Παηδηαηξηθνχ 

Σκήκαηνο ησλ ΣΔΠ: Παηδηαηξηθφο – βξεθηθφο αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (2 ηκρ.). 

Νενγληθφο – βξεθηθφο αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (2 ηκρ.).    
Καιψδην - πξνέθηαζε γηα ζχλδεζε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα ζχλδεζε κε ηνπο παξαπάλσ αηζζεηήξσλ (2 ηκρ.). 

Σα πξνζθεξφκελα αληαιιαθηηθά λα δηαηίζεληαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν ηεο εηαηξίαο EDAN θαη δηαζέηεη 
EN ISO 9001 θαη ISO 13485 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ 

Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ 

Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 
Να θέξνπλ επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ πξνκήζεηα. 

Σα αληαιιαθηηθά λα πιεξνχλ ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα έρνπλ πάλσ ηνπο ην ζήκα CE mark, 
λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CE 

Mark, medical grade θιπ) θαζψο θαη Τγηεηλήο ζε ζέκαηα απνιχκαλζεο. 
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

 

2. Ππομήθεια εξαπηημάηυν πςποπποζηαζίαρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 550,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 
 Αλαιπηηθά: 1)Ηιεθηξνκαγλήηεο ζπγθξάηεζεο ζχξαο CSA 13050G NOTIFIER (5 ηκρ.) 

2)Αληρλεπηήο NFXI-OPT OPAL θσηνειεθηξηθφο, δηεπζπλζηνδνηνχκελνο, κε απνκνλσηή, ιεπθνχ ρξψκαηνο 

NOTIFIER (5 ηκρ.) 
3)Βάζε αληρλεπηή OPAL, ρξψκαηνο ιεπθνχ (5 ηκρ.) 

Σα αλσηέξσ λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CE. 
 

3. Δπιζκεςή και ππομήθεια επιηοίσιυν λήτευν οξςγόνος και κενού, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 
590,00 € + Φ.Π.Α 

 

Δπηζθεπή επηηνίρησλ ιήςεσλ O2 ηχπνπ ENV 737-6 (αληηθαηάζηαζε o-ring/αλαισζίκσλ θαη έιεγρνο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο) (ηεκάρηα 46) θαζψο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα επηηνίρησλ ιήςεσλ VAC ηχπνπ ENV 737-6 (ηεκάρηα 5). 
 

4. Δπιζκεςή ενόρ αναλςηή αεπίυν αίμαηορ ABL825 ηηρ ΜΔΘ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.625,00 
€ + Φ.Π.Α 

 
Δπηζθεπή ηνπ αλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο ABL825 ηνπ νίθνπ Radiometer Medical A/S κε s/n 754R0718N0005 ηεο 

ΜΔΘ (θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη ζχκβαζε αλαιψζηκσλ πιηθψλ), ιφγσ βιάβεο. Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

θάησζη αληαιιαθηηθψλ: CPU-Unit 1 ηκρ. Καη Hard Disk 1 ηκρ. 
 
5. Ππομήθεια θοπείος-ζανίδαρ α’ βοηθειών για ηιρ ανάγκερ ηυν ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

300,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκήζεηα ελφο θνξείνπ-ζαλίδαο αθηλεηνπνίεζεο α’ βνεζεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Σ.Δ.Π. 
Σν θνξείν ηχπνπ ζαλίδα δηαζθαιίδεη ηελ αθηλεηνπνίεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ελ γέλεη ηνπ ζψκαηνο. 

- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαθξχ, αιχγηζην πιηθφ.  

- Να ζπκπεξηιακβάλνληαη ηκάληεο αθηλεηνπνίεζεο ζε ζρήκα ρηαπνδηνχ.   
- Να κπνξεί λα πξνζδεζεί εχθνια (αθηλεηνπνηεηήο θεθαιήο). 

- Να είλαη αθηηλνδηαπεξαηή. 
- Να είλαη ηειείσο ξαδην-ζπκβαηή (ν αζζελήο κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ ηε ζαλίδα αθηλεηνπνίεζεο 

αθφκα θαη κεηά απφ ηηο αθηηλνγξαθίεο ή ηελ εμέηαζε ζηνλ αμνληθφ ηνκνγξάθν). 

- Να είλαη ζπκβαηή κε φινπο ηνπο αθηλεηνπνηεηέο θεθαιήο θαη ζπζηήκαηα πξφζδεζεο. 
- Να είλαη δηάθαλε ζηελ αμνληθή θαη καγλεηηθή ηνκνγξαθία. 

- Να έρεη πνξηνθαιί ρξψκα. 
Γηαζηάζεηο πεξίπνπ : 445 x 50 x h1840 mm 

Βάξνο πεξίπνπ: 7.8 kg 

Βάξνο θνξηίνπ: 200 kg 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: απφ -20 κέρξη +50 C. 

Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη εγγχεζε ηξηψλ εηψλ. Να θαηαηεζνχλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά. 
 

6. Δγκαηάζηαζη ηοπικού ζςζηήμαηορ ελέγσος θύπαρ με πληκηπολόγιο ζηο σώπο ηος ςπεπήσος 

ηηρ Καπδιολογικήρ Κλινικήρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 650,00 € + Φ.Π.Α 
 



Δγθαηάζηαζε ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζχξαο κε πιεθηξνιφγην ζην ρψξν ηνπ ππεξήρνπ ηεο θαξδηνινγηθήο 

θιηληθήο. 

Αναλςηικόηεπα:  
Θα πξαγκαηνπνηεζεί απνμήισζε παιαηψλ θιεηδαξηψλ θαη πφκνισλ, ζα γίλεη εγθαηάζηαζε κηαο ζπζθεπήο 

πιεθηξνινγίνπ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ (γηα ηελ εηζαγσγή θσδηθνχ πξφζβαζεο), κεηαηξνπή ζηελ 
θάζα ηεο πφξηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηλνχξγηαο ειεθηξηθήο θιεηδαξηάο θαη ηνπνζέηεζε πφκνινπ ηχπνπ 

κπάξαο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο πφξηαο. Η εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε 

πιεθηξνινγίνπ κε ειεθηξηθή ηελ θιεηδαξηά ην νπνίν δελ ζα είλαη εκθαλέο αιιά εζσηεξηθά ηεο γπςνζαλίδαο 
θαη ζηελ ςεπδνξνθή, ε δε φδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα είλαη κέζα ζηηο ζράξεο. 

Η ηξνθνδνζία ηεο ζπζθεπήο ζα γίλεη απφ ην δίθηπν emergency (H/Z) ηνπ λνζνθνκείνπ.  Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
γίλεη πξνγξακκαηηζκφο ζηελ ζπζθεπή ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη λα εγθαηαζηαζνχλ νη θσδηθνί πξφζβαζεο ζην 

ρψξν. 
Τπνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη λα παξαδψζεη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ πιήξεηο νδεγίεο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο. 

Η ζπζθεπή πιεθηξνινγίνπ λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 55 δηαθνξεηηθψλ θσδηθψλ, 
ην ζψκα θαη ηα πιήθηξα ηεο ζπζθεπήο λα είλαη απφ θξάκα αινπκηλίνπ  αληηβαλδαιηζηηθφ κεηαιιηθφ 

πιεθηξνιφγην θαηάιιειν γηα ρξήζε θαη ζε  εμσηεξηθφ ρψξν (ΙΡ65), λα δηαζέηεη tamper switch, είζνδν γηα 
κπνπηφλ εμφδνπ θαη επαθή θαηάζηαζεο πφξηαο. Δπίζεο ε ζπζθεπή λα δηαζέηεη ηξνθνδνζία 10-15 VDC ή 12V ή 

24V, κία έμνδν ξειέ 1,5 A / 30 V θαη δχν εμφδνπο ηξαλδίζηνξ, ζήκα ζπλαγεξκνχ ζηελ έμνδν ηξαλδίζηνξ 

(ALARM), είζνδν γηα ζχλδεζε επαθήο πφξηαο, είζνδν γηα ηε ζχλδεζε ελφο θνπκπηνχ εμφδνπ, θχξην θσδηθφ γηα 
ηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θιεηδαξηάο, δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ πξνζσξηλήο θιεηδαξηάο κεηά απφ 

ηξεηο αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο εηζαγσγήο θσδηθνχ, δπλαηφηεηα κπινθαξίζκαηνο εηζφδνπ δσκαηίνπ φηαλ ε 
θιεηδαξηά είλαη ζε νπιηζκέλε ιεηηνπξγία, πξνγξακκαηηδφκελν κήθνο θψδηθα, ηξεηο ελδείμεηο LED θαη έλα 

βνκβεηή θαη λα θέξεη ζήκα CE.  

7. Ππομήθεια λαμών γςτοππίονος ηυν ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 390,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκήζεηα ζηξνγγπιψλ ιακψλ γηα ην γπςνπξίνλν De Soutter Medical ησλ ΣΔΠ. 

Αλαιπηηθφηεξα: 
- ηξνγγπιή ιάκα γπςνπξίνλνπ 64 ρηι. κε επηθάιπςε ρξσκίνπ PTFE (5 ηκρ.) 

- ηξνγγπιή ιάκα γπςνπξίνλνπ 50 ρηι. κε επηθάιπςε ρξσκίνπ PTFE (5 ηκρ.) 
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν De Soutter 

Medical ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. 

 
8. Δπιζκεςή ηηρ εξεηαζηικήρ μονάδαρ ΩΡΛ ηυν ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 440,00 € + Φ.Π.Α 

 
Δπηζθεπή ηεο εμεηαζηηθήο κνλάδαο OTOCOMPACT EUROCLINIC κε sn 56548006 ησλ ΩΡΛ ησλ Σ.Δ.Ι. 

Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε κηαο ρεηξνιαβήο πιχζεσλ. 

Απαηηείηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04. 
Να θαηαηεζνχλ ηα αλσηέξσ, ην πηζηνπνηεηηθφ (γλεζηφηεηα) ηνπ αληαιιαθηηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν 

ηεο εμεηαζηηθήο κνλάδαο, λα θέξεη ζήκαλζε CE θαζψο θαη εγγχεζε 2 εηψλ. 

               
                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζψιεο                                                            
 


