
                                  Αγξίλην,  22  ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2021 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.  1000 

        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ     

        6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ                    

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔIΚΣYΟ 

Σασ. Δ/νζη         : 3ο σλμ Ε.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Ν.ΑΣΙΟ    

Σηλέθυνο                  : 26413-61230-233   
Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

ΘΕΜΑ:«ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ 
ΔΙΑΦΟΡΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 2/2021». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ησλ απηφκαησλ παιφθξαθησλ ζπξφκελσλ ζπξψλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 3.000,00€ + Φ.Π.Α ΚΑΕ:0863ΑΝ ΕΡΓΑΙΑ & 1413ΑΝ 

ΤΛΙΚΑ. 
2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα έμη επηηνίρησλ δηπιψλ ξννκέηξσλ Ο2 ηχπνπ PS γηα ηνλ ηνκέα Covid-19 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.000,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ: 1439ΑΩ. 

3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθψλ πγξψλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ησλ πχξγσλ 
ςχμεο» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.200,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ:  1429ΑΝ. 

4. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αζθψλ αλάλεςεο παίδσλ θαη λενγλψλ (ακπνχ)» πξνυπνινγηζκνχ 
δαπάλεο 400,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ: 1311. 

5. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ ζσιελσηνχ ηαρπδξνκείνπ Telecom ηνπ Ννζνθνκείνπ 
πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο  2.500,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ:0879 ΕΡΓΑΙΑ  & 1429 ΤΛΙΚΑ. 

6. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ρεηξνπξγηθνχ κηθξνζθνπίνπ TAKAGI OM-18 κε s/n 0607140 ζην 

νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο φπσο θαηαξξάθηεο πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο  
3.300,00€ + Φ.Π.Α., ΚΑΕ 0889 ΑΝ θαη 1439 ΑΝ. 

 
 

Έρνληαο ππφςηλ: 

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

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ. 

3.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018. 

4. Σα αξηζκ.πξση. 516/14-01-2021, 468/14-01-2021, 518/14-01-2021, 608/18-01-2021, 609/18-01-2021, 

423/13-01-2021  αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο   

 5. Σελ αξ.      κε  ΑΔΑ:                 απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. πξση. 913 / 21 -01-2021 απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα 

δηαθνξέο πξνκήζεηεο 1/2021 ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, 

κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΔΗ  θαη ζηε Δηαχγεηα, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παπακαλούμε να καηαθέζεηε έυρ ηιρ 02-02-2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 14.00μ.μ. ζσεηική 

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

θέμα και ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος).  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο 
δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 
απνξξίπηνληαη. 



 

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

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      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.Δ 166/5-06-2003. 

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

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

1. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην εηήζια ζςνηήπηζη ηυν αςηόμαηυν ςαλόθπακηυν ζςπόμενυν 
θςπών ηος Νοζοκομείος Αγπινίος πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.000,00€ + Φ.Π.Α 

ΚΑΕ:0863ΑΝ ΕΡΓΑΙΑ & 1413ΑΝ ΤΛΙΚΑ. 

 

Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ηξεηο κήλεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ θαζαξηζκφ κεξψλ, ιίπαλζε 

νδεγψλ, επζπγξάκκηζε θχιισλ, έιεγρν ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεξψλ ειεθηξνληθφ 
επαλαπξνγξακκαηηζκφ θαη αλαθνξά ειέγρνπ - θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε πφξηα μερσξηζηά ζε θάζε επίζθεςε 

ηνπ αλαδφρνπ. Εάλ απαηηεζεί πξηλ ηνπο ηξεηο κήλεο έιεγρνο θάπνηαο ζχξαο μερσξηζηά, ν αλάδνρνο νθείιεη λα 
παξνπζηαζηεί θαηφπηλ θιήζεσο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο.  

 

2. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια έξι επιηοίσιυν διπλών ποομέηπυν Ο2 ηύπος PS για 

ηον ηομέα Covid-19 πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.000,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ: 1439ΑΩ. 
 

Mε βχζκα ENV 737-6 θαη πξνέθηαζε 2 cm. Να δηαζέηνπλ απφ έλα (1) ξνφκεηξν 0-15 lpm, έλα (1) ξνφκεηξν 0-

30 lpm θαη δχν (2) κεηαιιηθά αθξνθχζηα ζχλδεζεο ζσιήλσλ. 
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ξνφκεηξν: 

1. Να απνηειείηαη απφ δχν μερσξηζηά ξνφκεηξα ζε δηάηαμε V. Σν πξψην ξνφκεηξν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 
ρνξήγεζεο Ο2 0-15 lpm γηα απιή νμπγνλνζεξαπεία  ελψ ην δεχηεξν λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο Ο2 

0-30 lpm  γηα ηξνθνδφηεζε κάζθαο C-PAP.  
2. Σν ζψκα θάζε  ξνφκεηξνπ είλαη κεηαιιηθφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν.  

3. Κάζε ξνφκεηξν λα δηαζέηεη κία έμνδν θνριησηή ζπεηξψκαηνο 9/16 UNF. 

4. Η πίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ξνφκεηξνπ θαζψο θαη ε πίεζε βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμήο 
λα  είλαη 4 bar.   

5. Να δηαζέηεη θίιηξν ζηελ είζνδν. 
6. Κάζε ξνφκεηξν λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

πεξί ελαξκφληζεο ηνπ είδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξνïφλ ζχκθσλα κε ηελ Επξσπαïθή νδεγία 93/42/ ΕΕC. 

7. Να αλαγξάθνληαη ζην ζψκα ηνπ θαηά ηξφπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ηα θάησζη ζηνηρεία: 
    - Ο ζπκβνιηζκφο  ηνπ νμπγφλνπ ( Ο2 ) θαη   ε ιέμε OXYGEN.    

    - Η πίεζε  ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνφκεηξνπ πνπ είλαη αληίζηνηρα θαη ε πίεζε ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθήο  
         δηάηαμήο ηνπ 

    - Ο κνλαδηθφο ζεηξηαθφο αξηζκφο  γηα δηαζθάιηζε ηεο ηρληιαζηκφηεηαο θαζψο θαη  ν ηχπνο (κνληέιν) ηεο         

ζπζθεπήο θαη ν αξηζκφο παξηίδαο θαηαζθεπήο.   
     - Ο ζπκβνιηζκφο γηα ηε κε ρξήζε ειαίνπ. 

     - Η έλδεημε γηα ην ζεκείν ηεο κπίιηαο φπνπ πξέπεη λα δηαβάδεηαη ε ξνή. Να δηαβάδεηαη ζην θέληξν ηεο 
κπίιηαο. 

     - Η έλδεημε ηεο θνξάο αχμεζεο ηεο ξνήο ζην δηαθφπηε ηνπ ξνφκεηξνπ. 
8.   Να ζπλνδεχεηαη απφ δχν (2) κεηαιιηθά  αθξνθχζηα  ζχλδεζεο ζσιήλσλ.  

9.   Να ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο ρξήζεσο ζηα Ειιεληθά ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 



10. Να ππνζηεξίδεηαη πιήξσο κε αληαιιαθηηθά (θάιπκκα ζηήιεο, ξννκεηξηθή ζηήιε, κπίιηα, βνιάλ ξχζκηζεο 

ξνήο, βχζκα).  

Ο ηαρπζχλδεζκνο νμπγφλνπ λα είλαη ENV 737-6 ζπκβαηφο κε ηηο ιήςεηο ησλ θιηλψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

3. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια σημικών ςγπών για ηην οπθή λειηοςπγία και 
πποζηαζία ηυν πύπγυν τύξηρ» πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.200,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ:  

1429ΑΝ. 

Υεκηθψλ πγξψλ ζπκβαηψλ κε ηα αληηκηθξνβηαθά πγξά Novo cide 10 θαη Novo cide 60 ηα νπνία ππάξρνπλ είδε 
γηα ην δίθηπν ςπθηψλ θαη πχξγσλ ςχμεο, ζπλνιηθά 132θηιψλ (6ηεκ. Υ 22 θηιά) γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ 

παξνρήο ησλ πχξγσλ ςχμεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη πξνζηαζία ησλ πχξγσλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 
1. NOVO CIDE 10          1ηκρ x 20kg = 20kg 

2. NOVO CIDE 60           1ηκρ x 19kg = 19kg 

3. NOVO SPERSE 721    5 ηκρ x 22kg = 110kg 
Οι ανυηέπυ ποζόηηηερ θα διαπκέζοςν για πεπίπος ενάμιζι σπόνο. 

 

4. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια αζκών ανάνητηρ παίδυν και νεογνών (αμπού)» 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 400,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ: 1311. 

 
Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Αζκού Ανάνητηρ Παίδυν 

 

 Να είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Σφζν ν αζθφο φζν θαη νη κάζθεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ δηαθαλή 

ζηιηθφλε, λα κε πεξηέρνπλ Latex. 

  Να κπνξνχλ λα θιηβαληζηνχλ ζηνπο 135ν C κε ειάρηζηε αληνρή ζηνπο 30 θιηβαληζκνχο. 

 Να δηαζέηεη δεμακελή αληηνιηζζεηηθνχ αζθνχ κε φγθν ηνπιάρηζηνλ 500ml. 

 Κάζε αζθφο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε βαιβίδα αζθαιείαο εθηφλσζεο πίεζεο (λα δνζνχλ 

ιεπηνκέξεηεο)  θαζψο θαη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θαηά 360ν. 

 Να ζπλνδεχεηαη απφ κία κάζθα ζηιηθφλεο Νν2 & κία κάζθα ζηιηθφλεο Νν3, δηαθαλή απνζεκαηηθφ αζθφ 

νμπγφλνπ ρσξεηηθφηεηαο 2500 ml πεξίπνπ θαη ζσιήλα παξνρήο νμπγφλνπ.  

 Να πξνζθνκηζηεί αλαιπηηθή ιίζηα αληαιιαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο λα είλαη δπλαηή 

ε επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο θαη λα κελ επηβάιιεηαη ε απφζπξζή  ηεο.  

 Η πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη  απφ νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE mark. 

 Η θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485. 

 Να πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο.  

 Να έρεη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε.  

 
Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Αζκού Ανάνητηρ Νεογνών 

 

 Να είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Σφζν ν αζθφο φζν θαη νη κάζθεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ δηαθαλή 

ζηιηθφλε, λα κε πεξηέρνπλ Latex. 

  Να κπνξνχλ λα θιηβαληζηνχλ ζηνπο 135ν C κε ειάρηζηε αληνρή ζηνπο 30 θιηβαληζκνχο. 

 Να δηαζέηεη δεμακελή αληηνιηζζεηηθνχ αζθνχ κε φγθν ηνπιάρηζηνλ 240ml. 

 Κάζε αζθφο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε βαιβίδα αζθαιείαο εθηφλσζεο πίεζεο (λα δνζνχλ 

ιεπηνκέξεηεο)  θαζψο θαη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θαηά 360ν. 

 Να ζπλνδεχεηαη απφ κία κάζθα ζηιηθφλεο Νν1, δηαθαλή απνζεκαηηθφ αζθφ νμπγφλνπ ρσξεηηθφηεηαο 

900 ml πεξίπνπ  θαη ζσιήλα παξνρήο νμπγφλνπ.  

 Να πξνζθνκηζηεί αλαιπηηθή ιίζηα αληαιιαθηηθψλ, πξνθεηκέλνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο λα είλαη δπλαηή 

ε επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο θαη λα κελ επηβάιιεηαη ε απφζπξζή  ηεο.  

 Η πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη  απφ νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE mark. 

 Η θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001θαη ISO 13485 



 Να πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο.  

 Να έρεη εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε.  

 
5. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην εηήζια ζςνηήπηζη ηος ζυληνυηού ηασςδπομείος Telecom ηος 

Νοζοκομείος πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.500,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ:0879 ΕΡΓΑΙΑ  & 1429 
ΤΛΙΚΑ. 

 

Σχπνπ Atlas NW 110. 
Η ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ κεξψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κε επίζθεςε ηερληθνχ κηα θνξά ζηνπο έμη (6) κήλεο. 
Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα είλαη ην άλνηγκα φισλ ησλ ζηαζκψλ γηα ιεπηνκεξή θαζαξηζκφ, 

ξχζκηζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη θαζαξηζκφ – ξχζκηζε ζηνπο δηαθιαδσηήξεο. ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηειεθσληθή ππνζηήξημε αλ παξαζηεί αλάγθε θαζψο θαη φιεο 

νη ζπλδέζεηο κέζσ Μφληεκ. 

Σα αληαιιαθηηθά ελδερφκελεο βιάβεο ζα βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν.    
Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ ζπλεξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ ζπληεξεηή ηνπ ζσιελσηνχ ηαρπδξνκείνπ atlas ηεο 

νιιαλδηθήο εηαηξίαο telecom γηα ηελ ηερληθήο ππνζηήξημε θαη γλεζηφηεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ελδέρεηαη λα 
ρξεηαζηνχλ αληηθαηάζηαζε. 

 

6. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην επιζκεςή ηος σειποςπγικού μικποζκοπίος TAKAGI OM-18 με s/n 
0607140 ζηο οποίο ππαγμαηοποιούνηαι οθθαλμολογικέρ επεμβάζειρ όπυρ καηαππάκηηρ 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.300,00€ + Φ.Π.Α., ΚΑΕ 0889 ΑΝ και 1439 ΑΝ. 
 

H διαπίζηυζη έγινε από ηην εηαιπία System Vision καηόπιν επιζκέτεώρ ηηρ για ηον έλεγσο ηος 
μησανήμαηορ έπειηα από βλάβη πος παποςζίαζε και ζύμθυνα με ηην απ.ππυη. 18696/4-12-2020 

Απόθαζη Διοικηηή Γ.Ν.Αιηυλ/νίαρ. 

Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ελφο drive block assembly. 
O αλάδνρνο ζα πξέπεη 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. 
ΔΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο ηνπ αληαιιαθηηθνχ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν TAKAGI. 
Σν κηθξνζθφπην ζα παξαδνζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ζα θαηαηεζεί Δειηίν Εξγαζηψλ. 
To ανυηέπυ μησάνημα είναι άνυ ηυν 10 εηών και ηο μοναδικό λειηοςπγικό σειποςπγικό 
μικποζκόπιο ζηο Νοζοκομείο Αγπινίος. 
Επηζπλάπηεηαη ε Αλαθνξά Σκήκαηνο Τπνζηήξημεο Πειαηψλ απφ ηελ εηαηξία System Vision θαηά ηελ επίζθεςή 
ηεο ζην Ννζνθνκείν καο ζηηο 5/1/2021. 
 

 

                                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
                       

                                                                                                               
                                                                                                                       Αλδξέαο η. Σζψιεο       
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