
                                                                                  

                                 Αγξίλην,                      22/02/2021 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         Αξηζκ. Πξση.  2352 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ     
6ε ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔIΚΣYΟ 

Σαρ. Δ/λζε         : 3ν ρικ Ε.Ο. Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ   

Σαρ. Κώδηθαο : 30100, Αγξίλην   

Πιεξνθνξίεο : Πξνκήζεηεο    

Σει.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   

 

ΘΕΜΑ:  «ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 4/2021 ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ» 
 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηώλ ζεη επηηξαπέδησλ θνξηηζηώλ θαη κπαηαξηώλ γηα ηα θνξεηά 
νμύκεηξα EDAN 390,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ: 1439        

2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή αεξνηξύπαλνπ νζηώλ ησλ Υεηξνπξγείσλ» 350,00€ + Φ.Π.Α ΚΑΕ: 
0889ΑΝ 

3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή ζπζθεπήο ζέξκαλζεο αίκαηνο αζζελώλ ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ 

Σκήκαηνο 240,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ:  0889AN   
4. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ην ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν DINAPAM 

V100 GE ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο  355,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ: 1439AN 
5. Πξνκήζεηα ζηδεξηθώλ πιηθώλ θαη πιηθώλ ειαηνρξσκαηηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 3.800,00€ + Φ.Π.Α  ΚΑΕ: 1439AN    
6. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαζεξκηώλ θαη ησλ απηληδσηώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 4.000,00€ + Φ.Π.Α., ΚΑΕ: 0889AN 

7.  Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή αξζξνζθνπηθήο νπηηθήο R.Wolf 0° ησλ Υεηξνπξγείσλ 620,00€ + 
Φ.Π.Α, ΚΑΕ: 0889AN 

 
  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 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». 

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

6.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

7. Σελ αξ.    451       κε ΑΓΑ:      απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 
8. Σελ  αξηζκ. πξση.    1727 / 09 -02-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 
 

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

ηελ πξνκήζεηα: 



1. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηώλ ζεη επηηξαπέδησλ θνξηηζηώλ θαη κπαηαξηώλ γηα ηα 
θνξεηά νμύκεηξα EDAN 390,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ: 1439        

2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή αεξνηξύπαλνπ νζηώλ ησλ Υεηξνπξγείσλ» 350,00€ + Φ.Π.Α 

ΚΑΕ: 0889ΑΝ 
3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή ζπζθεπήο ζέξκαλζεο αίκαηνο αζζελώλ ηνπ 

Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο 240,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ:  0889AN   
4. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ην ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν 

DINAPAM V100 GE ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο  355,00€ + Φ.Π.Α. ΚΑΕ: 1439AN 

5. Πξνκήζεηα ζηδεξηθώλ πιηθώλ θαη πιηθώλ ειαηνρξσκαηηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 3.800,00€ + Φ.Π.Α  ΚΑΕ: 1439AN    

6. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαζεξκηώλ θαη ησλ 
απηληδσηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 4.000,00€ + Φ.Π.Α., ΚΑΕ: 0889AN 

7. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή αξζξνζθνπηθήο νπηηθήο R.Wolf 0° ησλ Υεηξνπξγείσλ 
620,00€ + Φ.Π.Α, ΚΑΕ: 0889AN 

 

 
Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έσο ηηο 1-3-2021, εκέξα Δεπηέξα  θαη ώξα 14.00κ.κ. ζρεηηθή έγγξαθε 

θιεηζηή πξνζθνξά (ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε  «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά » ην ζέκα θαη 
ν αξηζκόο  πξσηνθόιινπ ηνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ). 

 

       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. 

.   Να δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΑΙΘΑΝΟΛΗ», φπσο 
απηή  αλαγξάθεηαη παξαθάησ , δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην 

Ννζνθνκείν. 

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

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

1. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηώλ ζεη επηηξαπέδησλ θνξηηζηώλ θαη κπαηαξηώλ γηα 

ηα θνξεηά νμύκεηξα EDAN. 

 

Tξηψλ (3) ζεη επηηξαπέδησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ ηνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

νμπκέηξσλ Η100Β EDAN πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα ηκήκαηα θαη ζηηο θιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 
Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα αλαθεξφκελα νμχκεηξα. 

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 (γλεζηφηεηα) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν EDAN ησλ 

πιηθψλ ηνπ. Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφλσλ απφ ηελ αγνξά. 
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή αεξνηξύπαλνπ νζηώλ ησλ Υεηξνπξγείσλ 

 
επηζθεπή ηνπ αεξνηξχπαλνπ νζηψλ Synthes ησλ Υεηξνπξγείσλ κε ref.no.: 511.701 θαη S/N: 23579. 

 
Δξγαζίεο επηζθεπήο: 

- απνζπλαξκνιφγεζε 
- θαζαξηζκφο 

- αληηθαηάζηαζε ξνπιεκάλ ξφηνξα (3 ηεκ.) 

- επηζθεπή πηεξπγίσλ ξφηνξα (5 ηεκ.) 
- αληηθαηάζηαζε θιαληδψλ & "O-Rings" (3ηεκ.) 

- ιίπαλζε & έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 
 

Ο αλάδνρνο λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα επηζθεπαζκέλα κέξε 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ. Σα δε αληαιιαθηηθά λα πξνκεζεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη 
λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Να θαηαηεζεί βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

ΓΤ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348 (ΦΔΚ 32/Β/2004), Δ3/833 (ΦΔΚ 1329/Β/1999) θαη πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2015.    
 

3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή ζπζθεπήο ζέξκαλζεο αίκαηνο αζζελώλ ηνπ 

Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο 

 

Δπηζθεπή ηεο ζπζθεπήο ζέξκαλζεο αίκαηνο αζζελψλ ηχπνπ Astotherm Plus κε sn DEU5741 ηνπ νίθνπ 

Stihlerelectronic ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σκήκαηνο. 

Σν κεράλεκα παξνπζηάδεη απνθνκκέλνπο ηνπο κεραληθνχο ζπλδέζκνπο ηνπ θειχθνπο ηνπ θαζψο θαη 

απνθνκκέλνπο ηνπο ειεθηξηθνχο ζπλδέζκνπο απφ ηελ θεληξηθή πιαθέηα πξνο ην Display απηνχ. 

Δξγαζίεο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή): 

Kαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηεο ζπζθεπήο κε έθδνζε ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο νζφλεο ηεο ζπζθεπήο ζέξκαλζεο. 

Έιεγρνο ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ πξνζέξκαλζεο ηεο ζπζθεπήο. 

Έιεγρνο ηαχηηζεο ηεο απνδηδφκελεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζεξκαληήξα κε ηελ απεηθνληδφκελε απφ ην display θαη 

πηζαλφ θαιηκπξάξηζκα ηνπ operating board κέζσ Η/Τ. 

Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ 

Αληηθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε πηζαλψλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ. 

Λνηπέο Παξνρέο: 

πκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ Test Protocol ηεο ζπζθεπήο. 

Έιεγρνο ξεπκάησλ δηαξξνήο ζχκθσλα κε ην IEC62353. 

Παξαιαβή θαη παξάδνζε ηεο ζπζθεπήο ζηνλ ρψξν ζαο κε δηθή καο επζχλε θαη έμνδα κεηαθνξάο. 

 

Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα 

θέξνπλ εγγχεζε. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ φπνησλ αληαιιαθηηθψλ 

αληηθαηαζηαζνχλ θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ θαηαζθεπαζηή Stihlerelectronic.  

 
 

4.Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ην ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν 
DINAPAM V100 GE ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο   

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΔΡΑ 

- σιήλαο ζχλδεζεο πεξηρεηξίδσλ παίδσλ-ελειίθσλ κε ζπλδεηηθφ DINACLICK 3.6m, 1 ηκρ. 
- Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (31-40εθ.) κε ζπλδεηηθά DINACLICK, 3 ηκρ. 

- Καιψδην νμπκεηξίαο 3m ηερλνινγίαο TS, 1 ηκρ. 
Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην πξναλαθεξφκελν κεράλεκα. 

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 (γλεζηφηεηα) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 



 
 

 

5. Πξνκήζεηα ζηδεξηθώλ πιηθώλ θαη πιηθώλ ειαηνρξσκαηηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              6mmx30mm θνπηί 1 

2 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              6mmx50mm θνπηί 1 

3 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              6mmx60mm θνπηί 1 

4 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              4mmx40mm θνπηί 1 

5 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              4mmx60mm θνπηί 1 

6 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              3mmx20mm θνπηί 1 

7 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              3mmx40mm θνπηί 1 

8 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              3mmx12mm θνπηί 1 

9 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              3mmx16mm θνπηί 1 

10 Ννβνπαλφβηδεο θξεδάηεο              3mmx18mm θνπηί 1 

11 Βίδεο απηνδηάηξεηεο πιαηχ θεθάιη     4,2mmx13mm θνπηί 1 

12 Βίδεο απηνδηάηξεηεο πιαηχ θεθάιη     4,2mmx19mm θνπηί 1 

13 Βίδεο απηνδηάηξεηεο πιαηχ θεθάιη     4,2mmx25mm θνπηί 1 

14 Βίδεο απηνδηάηξεηεο πιαηχ θεθάιη     3,5mmx13mm θνπηί 1 

15 Βίδεο απηνδηάηξεηεο πιαηχ θεθάιη     3,5mmx16mm θνπηί 1 

16 Οχπα γπςνζαλίδαο Μ5   10x65mm   δηπιήο γπςνζαλίδαο ηεκ. 200 

17 Οχπα γπςνζαλίδαο κεηαιιηθά απηνδηάηξεηα  13x32mm ηεκ. 100 

18 Ρνδέιεο γαιβαληδέ      Μ12     πάρνο  2mm ηεκ. 100 

19 Ρνδέιεο γαιβαληδέ      Μ16     πάρνο  2mm ηεκ. 100 

20 Ρνδέιεο γαιβαληδέ      Μ20     πάρνο  2mm ηεκ. 100 

21 Μεληεζέδεο   SIMONS  WERK   V8100 ηεκ. 100 

22 Μεληεζέδεο   SIMONS  WERK   V0080 ηεκ. 100 

23 ηξηθψληα γαιβαληδέ  Ν/ν   8x80mm ηεκ. 100 

24 ηξηθψληα γαιβαληδέ  Ν/ν   10x80mm ηεκ. 100 

25 Πξηηζίληα   4,8mmx20mm ηεκ. 200 

26 Πξηηζίληα   4mmx10mm ηεκ. 200 

27 Πξηηζίληα   3mmx10mm ηεκ. 200 

28 
Πνκνιφβηδεο ζπαζηέο  4mmx50mm θεθάιη θξεδάην κε 

ζπλδεηήξα Μ6 ζειπθφ 
ηεκ. 200 

29 θνπιηθφβηδεο κχηε άιιελ DIN914 INOX A2  6mmx12mm ηεκ. 100 

30 Σζέξθη γαιβαληδέ δηάηξεην 12mm    κήθνο 10m ηεκ. 5 

31 Μεηαιιηθή γσληά ζηήξημεο  30mmx30mm ηεκ. 50 

32 Μεηαιιηθή γσληά ζηήξημεο  50mmx50mm ηεκ. 50 

33 Μεηαιιηθή γσληά ζηήξημεο  80mmx80mm ηεκ. 50 

34 Λνπθέηα νξεηράιθηλα      30mm ηεκ. 10 

35 Λνπθέηα νξεηράιθηλα      40mm ηεκ. 10 

36 Λνπθέηα νξεηράιθηλα      40mm   κε καθξχ ιαηκφ ηεκ. 10 

37 Κχιηλδξνο θιεηδαξηάο  CISA  60mm ηεκ. 50 

38 Μεραληζκφο επαλαθνξάο πφξηαο  CISA ηεκ. 20 



39 πξηάθηα αινπκηλίνπ 80mm ζηξνγγπινχ άμνλα ηεκ. 50 

40 εη κχηεο βηδψκαηνο κε καγλεηηθφ αληάπηνξα ηεκ. 1 

41 Αληηζθσξηαθφ  WD-40 MULTI USE   400ml ηεκ. 10 

42 Πφκνιν παξαζχξνπ αινπκηλίνπ PANIDIS BLACK X-505 ηεκ. 50 

43 Βαιβίδεο θ100 κε ππεξρείιηζε ηεκ. 20 

44 Γξάζν γεληθήο ρξήζεο   1Kgr ηεκ. 5 

45 Κφιιεο ζηηγκήο LOGO ηεκ. 10 

46 Κφιια δχν ζπζηαηηθψλ ηεκ. 5 

47 Υαξηνηαηλίεο πιάηνπο 60mm ηεκ. 20 

48 Σαηλία ζπζθεπαζίαο δηάθαλε 48mmx50m ηεκ. 10 

49 Σαηλία ζήκαλζεο θφθθηλν-άζπξν 50mmx33m ηεκ. 5 

50 Σαηλία ζήκαλζεο απηνθφιιεηε καχξν-θίηξηλν 50mmx33m ηεκ. 5 

51 Σαηλία δηπιήο φςεσο 38mmx10m ηεκ. 3 

52 Μαηζφια ιαζηηρέληα  500gr ηεκ. 1 

53 θηθηήξεο καξαγθψλ  50mmx150mm ηεκ. 2 

54 θηθηήξεο καξαγθψλ  50mmx200mm ηεκ. 2 

55 Φαθφο θεθαιήο LED επαλαθνξηηδφκελνο ηεκ. 2 

56 Αθξφζηνθνο ηεκ. 10 

57 ηιηθφλε βαθφκελε ηεκ. 2 

58 Υαξηί ξνιφ ηεκ. 1 

59 Ταιφραξην Νν 220 ηεκ. 10 

60 Πηλέιν γηα θνληάξη Νν 2 1/2 ηεκ. 2 

61 Αλνμείδσηε ζπάηνπια Νν 16 ηεκ. 1 

62 Αλνμείδσηε ζπάηνπια Νν 18 ηεκ. 1 

 
Λόγσ ηνπ όγθνπ ησλ πιηθώλ νη πξνζθνξέο ζα γίλνπλ δεθηέο κόλν γηα ην ζύλνιό ηνπο θαη όρη 

κεκνλσκέλα. 

 
6.Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαζεξκηώλ θαη ησλ απηληδσηώλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ 4.000,00€ + Φ.Π.Α., ΚΑΕ: 0889AN 
 

Πξνιεπηηθφ εμακεληαίν έιεγρν ησλ έληεθα (11) δηαζεξκηψλ θαη ησλ είθνζη δπν (22) απηληδσηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

γηα ηπρφλ δηαξξνή ξεχκαηνο θαη απφδνζε ζσζηήο ηζρχο ζηελ έμνδν. 
Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο δηαζεξκηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

Μεηά απφ ην θάζε έιεγρν λα παξαδνζνχλ ζην ηκήκα ΒΙΣ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα πηζηνπνηεηηθά θαιήο ιεηηνπξγίαο 
κε φιεο ηηο κεηξήζεηο – παξαηεξήζεηο. 

Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαιήο ιεηηνπξγίαο: Η ζπζθεπή ειέγρνπ κνλάδσλ δηαζεξκίαο λα δχλαηαη λα απνζεθεχεη 
ηηο κεηξήζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηνλ έιεγρν θαη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην κεράλεκα ειεθηξηθήο 

αζθάιεηαο γηα λα εθδίδεη έλα εληαίν report γηα ηελ εθάζηνηε ζπζθεπή.  

Μεηξήζεηο εμφδνπ δηαζεξκίαο: πλερήο παξαθνινχζεζε εμφδνπ, κέηξεζε ηζρχνο, κέηξεζε ξεχκαηνο, κέηξεζε 
ηάζεο (rms, peak, peak to peak), crest factor. Παξαθνινχζεζε ηεο εμφδνπ δηαζεξκίαο  κε ρξήζε ηεο 

ζπζθεπήο ειέγρνπ σο παικνγξάθνο γηα απεηθφληζε ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ ηεο δηαζεξκίαο θαη κε δπλαηφηεηα 
απνζήθεπζεο ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ σο εηθφλα. Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο θάζκαηνο εμφδνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζνξχβνπ ζηελ έμνδν ηεο ζπζθεπήο. 

Οη κεηξήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ:  
Μεηξήζεηο δηαξξνψλ ξεχκαηνο: Η ζπζθεπή ειέγρνπ κνλάδσλ δηαζεξκίαο λα εθηειεί πιεηάδα ειέγρσλ - tests  

κεηαμχ ησλ εμφδσλ θαη ηεο γείσζεο ηεο δηαζεξκίαο γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρψλ δηαξξνψλ. Σα tests πνπ 
δηεμάγνληαη νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο εμήο κεηξήζεηο:  

Mέηξεζε δηαξξνήο ξεχκαηνο ζε φιεο ηηο εμφδνπο ηεο δηαζεξκίαο πξνο ηνλ αζζελή. 
Mέηξεζε δηαξξνήο ξεχκαηνο ζπζθεπήο πξνο ην ρξήζηε.  

Mέηξεζε δηαξξνήο ξεχκαηνο κεραλήκαηνο πξνο γείσζε.  

Γηαξξνή κεραλήκαηνο. 



Έιεγρνο πνδνδηαθφπηε 
Έιεγρνο δηαξξνήο κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο δηαξξνήο αζζελή 

Έιεγρνο δηαξξνήο κνλνπνιηθήο εμφδνπ 
Έιεγρνο δηαξξνήο δηπνιηθήο εμφδνπ 

Έιεγρνο δηαξξνήο κνλνπνιηθνχ πνδνδηαθφπηε 
Έιεγρνο δηαξξνήο δηπνιηθνχ πνδνδηαθφπηε 

Έιεγρνο δηαξξνήο κνλνπνιηθνχ ζηεινχ (pencil) 

Έιεγρνο δηαξξνήο δηπνιηθνχ ζηεινχ (pencil) 
Έιεγρνο δηαξξνψλ εμφδνπ 

Όινη νη έιεγρνη λα δηεμάγνληαη βάζεη ησλ πξσηνθφισλ: 
• IEC 60601 

• IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ αζζελή 
• IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ ζηνλ εμνπιηζκφ 

• IEC 62353 alternative 

• IEC 62353 differential 
• IEC 60601-2-2 

Oη έιεγρνη ηεο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο δηεμάγνληαη βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ: 
Έιεγρνο γείσζεο αζζελή 

Έιεγρνο γείσζεο πξνζηαζίαο κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο 
Έιεγρνο ηζρχο κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο αληίζηαζεο γείσζεο πξνζηαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο 
Έιεγρνο ηάζεο γείσζεο πξνζηαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο (impedance test) 
Έιεγρνο έληαζεο ξεχκαηνο 100 κAmp 

Έιεγρνο δεπηεξεχνπζαο γείσζεο 

Μέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο: Γηα ηελ κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο ηεο δηαζεξκίαο εθηειείηαη έιεγρνο εμφδνπ 
ηεο πιάθαο γείσζεο ηεο δηαζεξκίαο αιιά θαη κέηξεζε αληίζηαζεο γείσζεο. 

Όινη νη έιεγρνη λα δηεμάγνληαη βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ: 
•         IEC 60601 

•         IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ αζζελή 

•         IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ εμνπιηζκφ 
•         IEC 62353 ελαιιαγήο 

•         IEC 62353 differential 
•         IEC 60601-2-2 

 

Σα κεραλήκαηα δηαθξίβσζεο λα είλαη θαηάιιεια γηα έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ειεθηξηθήο 
αζθάιεηαο γηα ηα θάησζη κεραλήκαηα δηαζεξκηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ: 

ALSA EXCELL 350MCDS (7120-04/13) 
ALSA EXCELL 350MCDS (7115-04/13) 

ALSA EXCELL 350MCDS (7115-03/13) 
ALSA EXCELL 350MCDS (7124-04/13) 

ALSA EXCELL 350MCDS (7121-04/13) 

ALSA EXCELL 350MCDS (7122-04/13) 
ALSA EXCELL 400/A (A8065-04/11) 

ALSA EXCELL 200MCDS (0611-04/13) 
AESCULAP GN 300 (006147) 

KLS MARTIN MAXIMUM (ME 402M060313477) 

ERBE ICC 300 κε (F-2491) 
 

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο απηληδσηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ: 
Μεηά απφ ην θάζε έιεγρν ζα παξαδνζνχλ ζην ηκήκα ΒΙΣ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα πηζηνπνηεηηθά θαιήο 

ιεηηνπξγίαο κε φιεο ηηο κεηξήζεηο – παξαηεξήζεηο. 
Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαιήο ιεηηνπξγίαο: Η ζπζθεπή ειέγρνπ κνλάδσλ απηληδσηψλ λα δχλαηαη λα 

απνζεθεχεη ηηο κεηξήζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηνλ έιεγρν θαη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην κεράλεκα 

ειεθηξηθήο αζθάιεηαο γηα λα εθδίδεη έλα εληαίν report γηα ηελ εθάζηνηε ζπζθεπή.  
Οη κεηξήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

Έιεγρνο θαξδηνγξαθήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ απηληδσηή. 



Έιεγρνο θπκαηνκνξθψλ βεκαηνδφηεζεο ζηα 5 ζεκεία ηνπιάρηζηνλ. 
Έιεγρνο AED βάζεη θαξδηνινγηθψλ παξακέηξσλ. 

Έιεγρνο θαξδηνγξάθνπ- απηληδσηή. 

Έιεγρνο αξξπζκίαο θαξδηαθνχ κπ 
Έιεγρνο νμπκέηξνπ απηληδσηή αλ ππάξρεη. 

Έιεγρνο κνλνθαζηθήο- δηθαζηθήο ιεηηνπξγίαο 
Έιεγρνο NIBP, IBP, TEMP, αλ ππάξρεη (ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε εμεηδεηθεπκέλν κεράλεκα) 

Έιεγρνο κνλνθαζηθήο- δηθαζηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Έιεγρνο κπαηαξίαο. 
Έιεγρνο θαισδίσλ θαη εμαξηεκάησλ, paddle απηλίδσζεο. 

Έιεγρνο κεραληθψλ κεξψλ θαη θειχθνπο. 
Έιεγρνο νζφλεο, θαη έληαζε θσηηζκνχ. 

Έιεγρνο ελέξγεηαο απηλίδσζεο 
Έιεγρνο κέγηζηεο ηάζεο θαη κέγηζηνπ ξεχκαηνο παικνχ απηλίδσζεο θαζψο θαη ηελ δηάξθεηά ηνπ κε απνηχπσζε 

ηεο θακπχιεο απηλίδσζεο 

Έιεγρνο ρξφλνπ θφξηηζεο. 
Έιεγρνο ζπγρξνληζκέλεο απηλίδσζεο. 

Έιεγρνο απηληδσηή ζε ιεηηνπξγία auto θαη manual. 
Έιεγρνο εθηππσηή απηληδσηή. 

Έιεγρνο θπζηθψλ παξακέηξσλ ηνπ απηληδσηή, βάζεη θαηαζθεπαζηή. 

Έιεγρνο βάζεη ησλ πξσηνθφισλ: 
• 60601-2-4. 

 Oη έιεγρνη ηεο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο δηεμάγνληαη βάζεη ησλ πξσηνθφισλ: 
Έιεγρνο γείσζεο πξνζηαζίαο κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο ηζρχο κεραλήκαηνο 
Έιεγρνο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο (impedance test) 

Έιεγρνο έληαζεο ξεχκαηνο 100 κAmp 

Έιεγρνο δεπηεξεχνπζαο γείσζεο 
Έιεγρνο ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο 

Έιεγρνο ηάζεο POINT TO POINT 
Έιεγρνο αλάζηξνθεο πνιηθφηεηαο 

Έιεγρνο δηαξξνψλ αζζελή θαη κεραλήκαηνο 

AP1; AP1 θαη AP2; 
AP3 θαη AP4; 

AP1 - AP3; AP1 - AP4; 
AP5 - AP10 

AP1 - AP10 

Έιεγρνο δηαξξνήο ξεχκαηνο θειχθνπο θαηά: 

 AC+DC (True‐rms) 

 AC κφλν 

 DC κφλν 
Έιεγρνο επηινγήο θνξηίνπ αζζελνχο: 

 IEC 60601 

Όινη νη έιεγρνη δηεμάγνληαη βάζεη ησλ πξσηνθφισλ: 

 IEC 60601 

 IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ αζζελή 

 IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ εμνπιηζκφ 

 IEC 62353 ελαιιαγήο 

 IEC 62353 differential 

 IEC 60601-2-2  

 
Σα κεραλήκαηα δηαθξίβσζεο λα είλαη θαηάιιεια γηα έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ειεθηξηθήο 

αζθάιεηαο γηα ηα θάησζη κεραλήκαηα απηληδσηώλ ηνπ λνζνθνκείνπ: 

GE RESPONDER 2000 (12 ηκρ.) 
GE RESPONDER AED PRO (4 ηκρ.) 

NIHON KOHDEN TEC-7521 (1 ηκρ.) 
CODE MASTER M1722B (1 ηκρ.) 

NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC-5521K (1 ηκρ.) 



NIHON KOHDEN TEC-7030 (1 ηκρ.) 
CODE MASTER (1 ηκρ.) 

MELACARD (η ηκρ.)  

 
 

Γεληθνί όξνη: 
Ο δηαγσληδφκελνο νθείιεη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) λα δηαζέηεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηελ Δπξσπατθή θαη 

Διιεληθή Ννκνζεζία, πηζηνπνηήζεηο EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ειέγρνπ 

ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ησλ δηαζεξκηψλ θαη ησλ απηληδσηψλ, θαζψο θαη Σερληθή ππνζηήξημε 
Ιαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. Σέινο λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. 

νηθ./1348/2004. 
Δπηπιένλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ νθείιεη λα θαηαζέζεη ηα θάησζη έγγξαθα 

ζε ηζρχ: 
 ISO 13485 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ησλ κεραλεκάησλ δηαθξίβσζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

 Πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο ηνπ κεραλήκαηνο δηαθξίβσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ζε 

ηζρχ. 

 Δλδεηθηηθφ θαηάινγν πειαηνινγίνπ. 

  Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ κεραλεκάησλ δηαθξίβσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πνπ ζα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ εθάζηνηε ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αμηνινγεζνχλ νη πξνζθνξέο, είλαη ε χπαξμε θχιινπ ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν 

ζα απαληάηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, (φρη κνλνιεθηηθά), θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεηε ε αλαδξνκή ζε μελφγισζζα θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ πξνο απφδεημε δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ε νπνία ζα γίλεηαη κε ζαθή αλαθνξά ζηε 

ζειίδα θαη ηελ παξάγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ, φπνπ εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία απηά. 
 

7.Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή αξζξνζθνπηθήο νπηηθήο R.Wolf 0° ησλ Υεηξνπξγείσλ  
 

Δπηζθεπή ηεο αξζξνζθνπηθήο νπηηθήο R.Wolf 30° δηακέηξνπ 4mm κε θσδηθφ: 8880.543 θαη S/N: 5000265723 
ησλ Υεηξνπξγείσλ. 

 

Δξγαζίεο επηζθεπήο: 
- άλνηγκα  θαη θαζαξηζκφο 

- αληηθαηάζηαζε αληηθεηκεληθνχ άθξνπ 
- αληηθαηάζηαζε θξπζηάιιηλσλ θαθψλ 

- ξχζκηζε 

- ζηεγαλνπνίεζε 
- έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 
Ο αλάδνρνο λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα επηζθεπαζκέλα κέξε 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ. 
Σα δε αληαιιαθηηθά λα πξνκεζεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Να θαηαηεζνχλ βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ΓΤ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348 (ΦΔΚ 

32/Β/2004), Δ3/833 (ΦΔΚ 1329/Β/1999) πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζή δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 
θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2015. 

Δπηζπλάπηεηαη αλσηέξσ ζρεηηθφ.  

 
 

     Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 

 
                  ΑΝΓΡΔΑ Σ. ΣΩΛΗ 

                                                                       

               


