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                                  Αγξίλην,              1/3/2021 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.  2682 

        ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ     

        6ε ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                   ΑΔΑ: ΩΞΗΖ46904Μ-ΥΦΒ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΙΑΔIΚΣYΟ 
Σαρ. Δ/λζε         : 3ν ρικ Ε.Ο. Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ   

Σαρ. Κώδηθαο : 30100, Αγξίλην   
Πιεξνθνξίεο : Πξνκήζεηεο   

Σειέθσλν                  : 26413-61230-233       ΠΡΧΣΑΔΑΜ: 21REQ008213833 

ΕΓΚΕ.ΑΔΑΜ: 21REQ008213843 
ΣΕΛ.ΑΔΑΜ: 21PROC008213898 

 
Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

 
ΘΕΜΑ:«ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ 

ΔΙΑΦΟΡΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 5/2021». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έγθξηζε γηα ηελ δαπάλε 600,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα αζθψλ αλάλεςεο ελειίθσλ (10 ηεκάρηα) γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ θιηληθψλ.ΚΑΔ: 1311ΑΝ. 
2. Έγθξηζε δαπάλεο 350,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ γηα ην ειεθηξνληθφ πηεζφκεηξν-νμχκεηξν DINAMAP 

V100 ηνπ Δκβνιηαζηηθφ Κέληξνπ .ΚΑΔ:  1841ΑΝ. 

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

4. Έγθξηζε δαπάλεο 1.100,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θξένλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςπγείσλ θαη ησλ air conditions 
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ ΚΔΦΙΑΠ, ηνπ ΚΦΤ, ησλ Ξελψλσλ θιπ θηηξηαθψλ δνκψλ. ΚΑΔ:  1429ΑΝ. 

5. Έγθξηζε δαπάλε 560,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ηεζζάξσλ ζπζθεπψλ ελδννδζηηθήο έγρπζεο ελειίθσλ – παίδσλ (2 

γηα ελήιηθεο θαη 2 γηα παηδηά έσο 12 εηψλ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΠ., ΚΑΔ 7131ΑΝ. 
6.  Δγθξηζε δαπάλε 850,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απνκαθξπζκέλεο νζφλεο παξαθνινχζεζεο 

κφληηνξ ζην γξαθείν λνζειεπηψλ ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο. ΚΑΔ  1439ΑΝ. 
7.  Έγθξηζε δαπάλε 1.550,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε-ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πίλαθα ηεο 

1εο αληίζηξνθεο φζκσζεο. ΚΑΔ  1439ΑΝ. 
 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

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

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

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.  465 κε  ΑΓΑ:    Φ2Χ846904Μ-5ΥΜ  απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. πξση. 2266/18-2-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 

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

δηαθνξέο πξνκήζεηεο 5/2021 ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, 

κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έσο ηηο 12-03-2021, εκέξα Παξαζθεπή 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).  
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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.Γ 166/5-06-2003. 

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

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

1.Έγθξηζε γηα ηελ δαπάλε 600,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα αζθώλ αλάλεςεο ελειίθσλ (10 

ηεκάρηα) γηα ηηο αλάγθεο ησλ θιηληθώλ.ΚΑΕ: 1311ΑΝ. 

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Αζθνχ Αλάλεςεο Δλειίθσλ 

 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 ηνπο 30 θιηβαληζκνχο. 

 Να δηαζέηεη δεμακελή αληηνιηζζεηηθνχ αζθνχ κε φγθν ηνπιάρηζηνλ 1500ml. 

 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 Νν5, 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.  

 

2.Έγθξηζε δαπάλεο 350,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ γηα ην ειεθηξνληθό 

πηεζόκεηξν-νμύκεηξν DINAMAP V100 ηνπ Εκβνιηαζηηθό Κέληξνπ ΚΑΕ:  1841ΑΝ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

- Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ δηπινχ απινχ 23-33 εθ. πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, 1 ηκρ. 
- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηχινπ ελειίθσλ ηερλνινγίαο TS, 1 ηκρ. 

- Καιψδην ζχλδεζεο πεξηρεηξίδσλ γηα βηδσηφ ζπλδεηηθφ, 1 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. 
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ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

 

3.Έγθξηζε δαπάλεο 400,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ πξνκήζεηα αζθώλ αλάλεςεο παίδσλ θαη λενγλώλ 

(ακπνύ)» πξνϋπνινγηζκνύ ΚΑΕ: 1311ΑΝ.  

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα αζθψλ αλάλεςεο παίδσλ (5 ηεκάρηα) θαη λενγλψλ (1 ηεκάρην) γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο. 

 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Αζθνχ Αλάλεςεο Παίδσλ 

 

 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.  

 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Αζθνχ Αλάλεςεο Νενγλψλ 

 

 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.  

 

 

4.Έγθξηζε δαπάλεο 1.100,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θξένλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςπγείσλ 

θαη ησλ air conditions ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ ΚΕΦΙΑΠ, ηνπ ΚΦΤ, ησλ Ξελώλσλ θιπ θηηξηαθώλ 

δνκώλ. ΚΑΕ:  1429ΑΝ. 

 

Παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε πηζαλή δαπάλε 1.100,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θξένλ γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ησλ ςπγείσλ θαη ησλ air conditions ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ ΚΔΦΙΑΠ, ηνπ ΚΦΤ, ησλ Ξελψλσλ θαη ηνπ Γ.ΙΔΚ. 

Αλαιπηηθφηεξα απαηηνχληαη: 
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- Φξένλ R410 θηάιε 10 θηιψλ  (3 ηκρ.) 

- Φξένλ R134 θηάιε 10 θηιψλ  (2 ηκρ.) 

 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα ησλ δχν δεθάθηισλ θηαιψλ πνπ δεηνχληαη γηα ην θξένλ R134. 

 

 

5.Έγθξηζε δαπάλε 560,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ηεζζάξσλ ζπζθεπώλ ελδννδζηηθήο 

έγρπζεο ελειίθσλ – παίδσλ (2 γηα ελήιηθεο θαη 2 γηα παηδηά έσο 12 εηώλ) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΕΠ. 

ΚΑΕ 7131ΑΝ. 

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πζθεπήο Δλδννζηηθήο Έγρπζεο: 
 Να δηαηίζεληαη ζπζθεπέο θαηάιιειεο θαη γηα παηδηά θαη γηα ελήιηθεο. Η παηδηαηξηθή λα είλαη θαηάιιειε γηα 

παηδηά έσο 12 εηψλ θαη ε ελειίθσλ απφ 12 εηψλ θαη άλσ. 

 Η παηδηαηξηθή λα θέξεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ βάζνπο ηεο δηείζδπζεο ηεο ελδννζηηθήο βειφλαο 

αλάινγα κε ηελ ειηθία  ηνπ αζζελνχο θαη λα έρεη ελζσκαησκέλα ζηε ζπζθεπή νδεγά ζεκεία εληνπηζκνχ 

ηεο ζέζεο πξφζβαζεο.  

 Η ελειίθσλ λα είλαη δπλαηφλ ηα ηνπνζεηεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ελαιιαθηηθέο ζέζεηο ελδννζηηθήο 

πξφζβαζεο.  

 Να δηαζέηoπλ κε εθηηζέκελε βειφλε γηα απάιεηςε θηλδχλσλ ηξαπκαηηζκνχ. 

 Να δηαζέηνπλ απηνθφιιεην επίζεκα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ελδννζηηθήο βειφλαο. 

 Να είλαη κίαο ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλεο θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά θαη απφ ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξα έηε απνζήθεπζεο.  

 Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο λα κελ απαηηείηαη θακία εμσηεξηθή πεγή ελέξγεηαο.  

 Να είλαη έηνηκεο πξνο ρξήζε νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί, ρσξίο ηελ αλάγθε ζπληήξεζεο ή /θαη  έιεγρν θαιήο 

ιεηηνπξγίαο κπαηαξηψλ. 

 Η ζπζθεπέο λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO (Πξφζθαηε 

έθδνζε). 

 H πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 9001 & 13485, ηελ Τ.Α ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ/1384/04 θαη ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ ρξήζε. 

 Καηά ηελ παξάδνζή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν λα πξαγκαηνπνηεζεί επίδεημε ζην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 

 

 

6. Εγθξηζε δαπάλε 850,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε απνκαθξπζκέλεο νζόλεο 

παξαθνινύζεζεο κόληηνξ ζην γξαθείν λνζειεπηώλ ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο. ΚΑΕ  1439ΑΝ. 

Γα ηελ παξαθνινύζεζε ζηνλ ζάιακν 422 ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κόληηνξ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ 
αζζελώλ. 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κιηληθήο. 

Η ππάξρνπζα νζφλε έρεη ήδε κεηαθεξζεί θαη ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνκέα Covid-19 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ ηκήκαηνο. 
 

Δμνπιηζκφο θαη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη:  

 
Οζόλε ηνπιάρηζηνλ 21 ηληζώλ:  

o   κε είζνδν DVI & VGA 
o   δπλαηφηεηα απεηθφληζεο αλάιπζεο 1280Υ1024 

o   χζηεκα κεηάδνζεο/ιήςεο  

o   Γηαρσξηζηήο ζήκαηνο 
 

Η εξγαζία εγθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη: 
o   χλδεζε κε ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ 

o   Ρχζκηζε αλάιπζεο απεηθφληζεο  κέζσ ηεο πιαηθφξκαο  webmin 

o   Ρπζκίζεηο  ζπληνληζκνχ ησλ 4 νζνλψλ 



(4) 

o   Βαζκνλφκεζε γξαθηθψλ 

o  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ελαιιαθηηθφο ηξφπνο θεληξηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη απνζήθεπζε “back up” ησλ θιηληθψλ δεδνκέλσλ. 
 

Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ νδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 93/42/EEC, λα 
θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη ΓΤ8/1348/04 γηα Δηζαγσγέο – 

Δμαγσγέο, Δκπνξία Σερληθή Τπνζηήξημε Ιαηξηθψλ – Δπηζηεκνληθψλ Μεραλεκάησλ & Ννζνθνκεηαθνχ 
Δμνπιηζκνχ. 

 

7. Έγθξηζε δαπάλε 1.550,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε-ηνπνζέηεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ πίλαθα ηεο 1εο αληίζηξνθεο όζκσζεο. ΚΑΕ  1439ΑΝ. 

 

Παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε πηζαλή δαπάλε 1.550,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε-

ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πίλαθα ειέγρνπRO-T4F ηεο 1εο αληίζηξνθεο φζκσζεο ηεο Μνλάδαο ηερλεηνχ 
Νεθξνχ θαηφπηλ δηαπίζησζεο βιάβεο απφ ηελ ζπκβαζηνχρν εηαηξία ΣΔΜΑΚ θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

ηαθηηθή επίζθεςή ηεο ζην Ννζνθνκείν καο ηελ  31/01/2021 κε ΓΔΠ 29842 (επηζπλάπηεηαη). 

Η ειεθηξνληθή πιαθέηα ηνπ πίλαθα ειέγρνπ δελ αληαπνθξίλεηαη θαη ε Σερληθή Τπεξεζία δελ κπνξεί λα επέκβεη 
ζηε ιεηηνπξγία ηεο φζκσζεο. Λφγσ δε παιαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (10εηή εγθαηάζηαζε), δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά γηα ηελ επηζθεπή ηνπ πθηζηάκελνπ πίλαθα. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί θαη ην αλνμείδσην αηζζεηήξην αγσγηκφηεηαο 316L, 100’c, 0-2000 ηνπ 

αλσηέξσ πίλαθα RO-T4F. 

Σα παξαπάλσ αληαιιαθηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ αληαιιαθηηθψλ πιηθψλ θαη 
πξφθεηηαη γηα έθηαθηε βιάβε. 

Δπηζπλάπηεηαη ην Γειηίν Δμππεξέηεζεο Πειάησλ θαη παξαθαινχκε ζχληνκα γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο. 

 

 

 
                                                                                                                           Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                       
                          ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              

                          Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                     
 

 

                                                                                                               
                                                                                                                       Αλδξέαο η. Σζψιεο       
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