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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 3/2021 ΣΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
1. Πξνκήζεηα ελόο θαηλνύξηνπ ειεθηξνληθνύ πηεζόκεηξνπ-νμύκεηξνπ γηα ηε Μ.Τ.Ν., πποϋπολογιζμού
δαπάνηρ 2.000,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ : 1841 ΑΝ
2. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ-εμαξηεκάησλ γηα DINAMAP V100 ηεο Οξζνπεδηθήο Κιηληθήο πποϋπολογιζμού
δαπάνηρ 450,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 1439 AN
3. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηα ειεθηξνληθά πηεζόκεηξα-νμύκεηξα Αquarius Vital Sign Monitor ηνπ ΤΕΠ,
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 410,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 1439 AN
4. Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνύ ζηεγάζηξνπ πξνζηαζίαο ζην ππόινηπν ζηεζαίν ηεο ηαξάηζαο ηεο
Χπρηαηξηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.100,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 1413 ΑΝ
Έρνληαο ππόςηλ:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Υπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο».
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ.
3.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018.
4. Τα αξηζκ.πξση. 745/19-01-2021, 741/19-01-2021, 717/19-01-2021, 727/19-01-2021 αηηήκαηα ηεο
Τερληθήο Υπεξεζίαο.
5. Τελ αξ. 146 κε ΑΔΑ: Χ7ΚΓ46904Μ-ΛΔΦ απόθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο.
6. Τελ αξηζκ. πξση. 1289/29-01-2021 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ.
Τν Γ.Ν. ΑΙΤΨΛ/ΝΙΑΣ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα
δηαθνξέο πξνκήζεηεο 3/2021 ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο άθξσο απαξαίηεηεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ,
κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΔΗΣ θαη ζηε Δηαύγεηα, ζύκθσλα κε ηα
παξαπάλσ ζρεηηθά.
Παπακαλούμε να καηαθέζεηε έωρ ηιρ 16-02-2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 14.00μ.μ. ζσεηική
έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη «Οικονομική πποζθοπά » ηο
θέμα και ο απιθμόρ ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος).
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην
ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ, είηε γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε, θαη γηα ην ζύλνιν ηεο
δεηνύκελεο πνζόηεηαο ή ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο.
Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα
απνξξίπηνληαη.
Σεκεηώλεηαη όηη, νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ:
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Υπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,
πξέπεη:

ζηελ

νπνία






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.Δ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα επηπιένλ
πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. Ππομήθεια ενόρ καινούπιος ηλεκηπονικού πιεζόμεηπος-οξύμεηπος
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.000,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ : 1841 ΑΝ

για

ηη

Μ.Σ.Ν.,

Τεχνικά Χαρακηηριζηικά:
1. Τν κεράλεκα λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο όρη κεγαιύηεξνπ ησλ 2,5
θηιώλ (πεξηιακβαλόκελεο ηεο κπαηαξίαο), θαηάιιειν γηα ελήιηθεο θαη παηδηά.
2. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 230V 50Hz, θαζώο επίζεο θαη κε ελζσκαησκέλε
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία. Να έρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη κε 12V DC από
αζζελνθόξν όρεκα.
3. Να δηαζέηεη απηνλνκία ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 10 σξώλ.
4. Να δηαζέηεη θσηεηλέο ελδείμεηο ησλ κεηξήζεσλ κε ζηνηρεία ηύπνπ LED ή αληίζηνηρν, όρη κε
νζόλε LCD γηα λα αληέρεη ζηηο θζνξέο ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο.
5. Να κεηξά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή θαη κέζε πίεζε θαζώο θαη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό θαη ε
αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλε από δηεζλείο νξγαληζκνύο.
6. Να κπνξεί λα κεηξά ηελ πίεζε ζε εμαηξεηηθά ππνηαζηθνύο θαη ππεξηαζηθνύο αζζελείο, κε
εύξνο κεηξήζεσλ από 30 έσο 290 mmHg γηα ηελ ζπζηνιηθή θαη 10 έσο 220 mmHg γηα ηελ
δηαζηνιηθή πίεζε. Να δηαζέηεη εηδηθό αιγόξηζκν απόξξηςεο παξαζίησλ.
7. Να δηαζέηεη ζύζηεκα κέηξεζεο ηεο πίεζεο κε πεξηρεηξίδεο δηπινύ απινύ ώζηε λα κεηξά ηελ
πίεζε ζε αζζελείο κε εμαηξεηηθά ρακειή πεξηθεξεηαθή θπθινθνξία.
8. Η απόθιηζε ηεο κέηξεζεο λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 5 mmHg.
9. Η κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο λα γίλεηαη απηόκαηα θαη ρεηξνθίλεηα (manual)
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά επηζπκία ηνπ ρξήζηε θαη ζπλερώο γηα 5 min (STAT).
10. Η απηόκαηε κέηξεζε ηεο αξηεξηαθή πίεζεο λα γίλεηαη ζε πξνεπηιεγκέλνπο από ηνλ ρξήζηε
θύθινπο κε ρξνληθά δηαζηήκαηα από 1 – 120 min.
11. Η κέγηζηε πίεζε ηεο πεξηρεηξίδαο λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη από ην ρξήζηε αλάινγα κε ηελ
πίεζε ηνπ αζζελή ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη ε εξεκία ηνπ αζζελή.
12. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ γηα θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά κε
δπλαηόηεηα απηόκαηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θαλνληθώλ νξίσλ θαζώο θαη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο
ησλ νξίσλ από ηνλ ρξήζηε.
13. Να δηαζέηεη κλήκε γηα ηελ θαηαρώξεζε – απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ

αζζελνύο θαη ηζηνξηθνύ ζπλαγεξκώλ.
14. Να δηαζέηεη κέηξεζε νμπκεηξίαο κε αηζζεηήξεο κηαο θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
15. Να απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα κε ςεθηαθέο θσηεηλέο ελδείμεηο LED ηε ζπζηνιηθή, ηε
δηαζηνιηθή θαη ηε κέζε πίεζε θαζώο επίζεο θαη ηνλ θαξδηνξπζκό (ζθίμεηο), έλδεημε
κπαηαξίαο, νμπκεηξία θαη κπάξα κε έλδεημε ζήκαηνο νμπκεηξίαο.
16. Να έρεη δπλαηόηεηα άκεζεο ιήςεο ζεξκνθξαζίαο, ζε ρξόλν κηθξόηεξν ησλ 5 sec κε δηεζλώο
αλαγλσξηζκέλε κέζνδν. (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή).
17. Να δηαζέηεη ζεξκηθό θαηαγξαθηθό γηα ηελ εθηύπσζε όισλ ησλ κεηξήζεσλ. (Να πξνζθεξζεί
πξνο επηινγή).
18. Να ζπλνδεύεηαη κε ηξνρήιαηε βάζε κε θαιάζη γηα απνζήθεπζε αλαισζίκσλ ηνπ ίδηνπ
Οίθνπ. (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή).
19. Να δηαζέηεη CE θαη λα πιεξνί ηα δηεζλή standards αζθαιείαο.
20. Nα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηώλ θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ γηα
10 έηε.
21. Να πξνζθεξζεί κε πεξηρεηξίδεο δηπινύ απινύ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κηθξνύ, κεζαίνπ θαη
κεγάινπ κεγέζνπο (θαη ζσιήλα κέηξεζεο αλαίκαθηεο πίεζεο δηπινύ απινύ) θαζώο θαη
ελδηάκεζν θαιώδην νμπκεηξίαο δηαζύλδεζεο/πξνέθηαζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ λα ζπλνδεύεηαη κε
ηνπο αηζζεηήξεο δαθηύινπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ελειίθσλ-παίδσλ.
Να προζθέρεηαι ζυνοδευόμενο από όλα ηα παρακάηω (επί ποινή αποκλειζμού):
 Να θέξεη ζήκαλζε C.E. Mark.
 Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
 Ο αλάδνρνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη ΔΥ8/1348/04,
γηα Εηζαγσγέο- Εμαγσγέο, Εκπνξία Τερληθή Υπνζηήξημε Ιαηξηθώλ - Επηζηεκνληθώλ
Μεραλεκάησλ & Ννζνθνκεηαθνύ Εμνπιηζκνύ.
 Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην
πξνζσπηθό ηεο Μ.Τ.Ν.
 Τν κεράλεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί εληόο 20 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ηνπ.

2. Ππομήθεια ανηαλλακηικών-εξαπηημάηων για DINAMAP V100 ηηρ Οπθοπεδικήρ Κλινικήρ
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 450,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 1439 AN

Αλαιπηηθόηεξα:
- Καιώδην (πξνέθηαζε) νμπκεηξίαο (3κ.) ηερλνινγίαο TS, 1 ηκρ.
- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηύινπ ελειίθσλ-παίδσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηερλνινγίαο TS, 1
ηκρ.
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 Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Υπ.Υγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηόηεηαο από ηνλ
θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ.

3. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για ηα ηλεκηπονικά πιεζόμεηπα-οξύμεηπα Αquarius Vital Sign
Monitor ηος ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 410,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΔ: 1439 AN

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθώλ γηα ηα δύν (2) ειεθηξνληθά πηεζόκεηξα-νμύκεηξα Αquarius
Vital Sign Monitor ηεο εηαηξίαο Northern Meditec πνπ βξίζθνληαη ζην ΤΕΠ.
Αλαιπηηθόηεξα:
- Σσιήλαο δηπινύ απινύ (3κ.) ζύλδεζεο πεξηρεηξίδσλ παίδσλ-ελειίθσλ-λενγλώλ, 1 ημχ.
- Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ δηπινύ απινύ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 1 ημχ.
- Πεξηρεηξίδα παίδσλ δηπινύ απινύ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 1 ημχ.
- Πεξηρεηξίδα λενγλώλ δηπινύ απινύ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 1 ημχ.
- Καιώδην πξνέθηαζεο γηα αηζζεηήξα νμπκεηξίαο (1.5κ.), 1 ημχ.
- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηύινπ ελειίθσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 1 ημχ.
- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηύινπ παίδσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 1 ημχ.
- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηύινπ λενγλώλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 1 ημχ.
Τα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα.
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 Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Υπ.Υγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηόηεηα) από ηνλ
θαηαζθεπαζηηθό νίθν Northern Meditec ησλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ. Τα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε
ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά.
4. Καηαζκεςή και ηοποθέηηζη μεηαλλικού ζηεγάζηπος πποζηαζίαρ ζηο ςπόλοιπο ζηηθαίο ηηρ
ηαπάηζαρ ηηρ Φςσιαηπικήρ Κλινικήρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.100,00€ + Φ.Π.Α.
ΚΑΔ: 1413 ΑΝ

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνύ ζηεγάζηξνπ πξνζηαζίαο ζην ππόινηπν ζηεζαίν (θεθιηκέλν
Π) ηεο ηαξάηζαο ηεο Χπρηαηξηθήο Κιηληθήο. Τα όκβξηα ύδαηα εηζέξρνληαη εληόο ησλ ρώξσλ κε
απνηέιεζκα ηελ δηόγθσζε ησλ γπςνζαλίδσλ θαη ηεο νξπθηήο ίλαο ζηελ ςεπδνξνθή.
Αναλυηικόηερα:
Η κεηαιιηθή θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1mm θαη ην θεθιηκέλν
Π δηαζηάζεσλ 15Φ45Φ15 εθ. θαη κήθνπο 33 κ. Απαηηείηαη ζηελ έλσζε ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο
λα γίλεη επηθάιπςε ηεο κίαο ιακαξίλαο κε ηελ άιιε 10 εθ. ηνπιάρηζηνλ θαη ζπγθόιιεζε κε καζηίρα.
Η ζηήξημε ζα γίλεη κε βύζκαηα θαη βίδεο γηα κπεηόλ θαη βίδσκα απηώλ θαηά κήθνο ηνπ ζηεζαίνπ
από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο ηαξάηζαο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αλδξέαο Ση. Τζώιεο

Εζση. δηαλνκή
 Οηθνλνκηθό ηκήκα

