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                                  Αγξίλην,    10 /3/2021 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξωη.  3159 

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ                    

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γξαθείν : Πξνκεζεηώλ   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σαρ. Γ/λζε         : 3ν ρικ Δ.Ο. Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ   
Σαρ. Κώδηθαο : 30100, Αγξίλην   

Πιεξνθνξίεο : Πξνκήζεηεο   

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

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

 
ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 6/2021 ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έγθξηζε γηα ηελ δαπάλε 650,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθνύ ζηελ πεγή θσηηζκνύ STORZ 

ιαπαξνζθνπηθνύ πύξγνπ ησλ Υεηξνπξγείσλ .ΚΑΔ: 1439ΑΝ. 
2. Έγθξηζε δαπάλεο 1.700,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο θαη απνξξνή πδάησλ από ηελ 

θεληξηθή είζνδν ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ.ΚΑΔ:  0879Ν. 

3. Έγθξηζε δαπάλεο 2.700,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηνλ έιεγρν, δηαθξίβσζε βιάβεο θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 
επηθνηλσλίαο θιηλώλ κε ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. ΚΑΔ:  0879Ν. 

4. Έγθξηζε δαπάλεο 1.800,00€ + Φ.Π.Α.(εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) γηα ηελ επηζθεπή κηαο θπγνθέληξνπ ηνπ 
Βηνρεκηθνύ Δξγαζηεξίνπ ΚΑΔ 1439ΑΝ. 

5.  Δγθξηζε δαπάλε 1.650,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ επηζθεπή ηνπ εγρπηή ηνπ Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ. ΚΑΔ  1439ΑΝ, 
0889AN. 

6.  Έγθξηζε δαπάλε 150,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρισξίσζεο ΚΑΔ  1311ΑΝ. 
7. Έγθξηζε δαπάλε 400,00€ + ΦΠΑ. γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηνλ Ξελώλα Αξγώ. ΚΑΔ  1439ΑΝ. 

8. Έγθξηζε δαπάλε 320,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ πξνκήζεηα πγξαληήξσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα ηα επηηνίρηα ξνόκεηξα 
ηνπ ΣΔΠ, ΚΑΔ  1439ΑΝ. 

9. Έγθξηζε δαπάλε 450,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθνύ βεξάληαο ζην δηακέξηζκα Δ1 

ηεο νδνύ Παπαζηξάηνπ 71, Αγξίλην ΚΑΔ  0879Ν. 
10. Έγθξηζε δαπάλε 210,00€ + Φ.Π.Α.. γηα ηελ πξνκήζεηα θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο γηα ην ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-

νμύκεηξν DINAMAP V100 ηνπ ηνκέα Covid-19ΚΑΔ  1439ΑΝ. 
11. Έγθξηζε δαπάλε 1.000,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ γηα ηελ επηζθεπή ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο OPT 40. ΚΑΔ  1439ΑΝ, 

0889AN. 

 
Έρνληαο ππόςηλ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

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

4. Σα αξηζκ. πξση. 2551/25-2-2021, 2552/25-2-2021, 2381/22-2-2021, 2043/16-2-2021. 2140/16-2-2021, 

2375/22-2-2021, 2276/18-2-2021. 2044/16-2-2021, 2025/15-2-2021, 1979/15-2-2021, 1994/15-2-2021 

αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 5. Σελ αξ.    527-2021   κε  ΑΓΑ:  69Η546904Μ-ΩΑΝ απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. πξση. 2879/4-3-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

 

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

δηαθνξέο πξνκήζεηεο 6/2021 ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, 

κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα, ζύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ ζρεηηθά. 
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Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έωο ηηο 22-03-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14.00κ.κ. ζρεηηθή 

έγγξαθε θιεηζηή πξνζθνξά (ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε θξάζε  «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά » ην 

ζέκα θαη ν αξηζκόο  πξωηνθόιινπ ηνπ αλαξηεκέλνπ εγγξάθνπ).  

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. 
 

       εκεηώλεηαη όηη :  Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 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.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

  

1. Έγθξηζε γηα ηελ δαπάλε 650,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθνύ ζηελ πεγή θωηηζκνύ 
STORZ ιαπαξνζθνπηθνύ πύξγνπ ηωλ Υεηξνπξγείωλ .ΚΑΔ: 1439ΑΝ. 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθνύ ζηελ πεγή θσηηζκνύ STORZ ηύπνπ 20131520 ιαπαξνζθνπηθνύ πύξγνπ 
ησλ Υεηξνπξγείσλ. Η αλσηέξσ πεγή ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ παιαηό ηαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Απαηηείηαη κεραληζκόο-ιακπηήξαο XENON Spare Lamp 175 W- 15 V, γηα ρξήζε κε XENON NOVA® 175 θαη 
XENON 175 SCB. 

Σν αληαιιαθηηθό ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ηελ πεγή θσηηζκνύ STORZ. 
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 Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηόηεηα) από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν STORZ ηνπ 
αληαιιαθηηθνύ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

Ο αλάδνρνο λα παξαδώζεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα επηζθεπαζκέλα κέξε 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ. 

 

 
2. Έγθξηζε δαπάλεο 1.700,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο θαη απνξξνή πδάηωλ από ηελ 

θεληξηθή είζνδν ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ.ΚΑΔ:  0879Ν. 
 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο θαη απνξξνή πδάησλ από ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο 
ηεο Μνλάδαο Σερλεηνύ Νεθξνύ. 

ηελ θεληξηθή είζνδν ηεο Μ.Σ.Ν. θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ βξνρνπηώζεσλ παξνπζηάδεηαη ζπζζώξεπζε κεγάιεο 

πνζόηεηαο λεξνύ κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη πνιύ δύζθνιε ε δηέιεπζε ησλ αζζελώλ, ησλ ζπλνδώλ ηνπο 
αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε Μνλάδα. 

Ωο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί έλα θξεάηην/θαλάιη κε ζράξα θαηάιιειν γηα ηελ απνξξνή ησλ 
πδάησλ θαη ρσξίο λα εκπνδίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ πεδώλ-αζζελώλ-πξνζσπηθνύ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη θαη λα εθηηκήζεη πιήξσο ην πξόβιεκα πνπ πθίζηαηαη έηζη ώζηε λα 

πξνηείλεη ην θαηάιιειν ζεκείν ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ/θαλάιη, ηελ επαξθή δηάζηαζή ηνπ θαη ηελ δηεύζπλζε 
απνξξνήο ησλ πδάησλ ζην πθηζηάκελν δίθηπν όκβξησλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 
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Σν θξεάηην/θαλάιη πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη βαξέσο ηύπνπ κε πιεπξηθή ελίζρπζε θαη ε ζράξα ζα 

είλαη από ρπηνζίδεξό class C250. Ο ζσιήλαο απνξξνήο ζα είλαη επίζεο βαξέσο ηύπνπ. Γηα ηελ νκνηόκνξθε 

εθζθαθή ηόζν γηα ην θξεάηην/θαλάιη όζν θαη γηα ηε ζσιήλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιηνθνπηηθό κεράλεκα θαη 
ρσκαηνπξγηθό ηνπ ζσιήλα ζα γίλεη δηάζηξσζε θαη επηθάιπςε απηνύ κε άκκν πάλσ & θάησ. Τπνρξέσζε ηνπ 

αλαδόρνπ είλαη ε επαλαθνξά ηνπ εδάθνπο (θξάζπεδα, παξηέξηα, ηζηκέληα, άζθαιην) ζηελ αξρηθή ηνπο 
θαηάζηαζε. Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα γίλεη κε δηάζηξσζε εληζρπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νπιηζκέλν 

κε ζίδεξα & πιέγκα θαη θαηάιιειε αγθύξσζε ζηα πιατλά ηνπ νξύγκαηνο θαη ζηνλ ππάξρνληα 

αζθαιηνηάπεηα. 
Η δαπάλε ησλ πιηθώλ πνπ ζα απαηηεζνύ γηα ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ επηβαξύλνπλ ησλ 

αλάδνρν. Θα πξέπεη εδώ λα ζεκεησζεί όηη ιόγσ ηεο αδηάιεπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μ.Σ.Ν., νη εξγαζίεο ζα ιάβνπλ 
ρώξα θαηάιιειε εκέξα θαη ώξα ώζηε λα κελ ππάξμεη πξόβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η Σερληθή 

Τπεξεζία κεηά από επηθνηλσλία κε ηε Μνλάδα, ζα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο όισλ ησλ 
εξγαζηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. Ο αλάδνρνο ζα είλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ηελ ζήκαλζε ηνπ ρώξνπ θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ πεξαζηηθώλ γηα ηελ απνηξνπή αηπρεκάησλ. Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα γίλεη 

απηνςία από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζην έξγν κε ζθνπό ηελ εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ 
ζα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθν από ηελ Σερληθή Τπεξεζία κεηά ηελ επίζθεςή ηνπ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ ζπληεξήζεσλ θαη εξγαζηώλ αλαιπηηθά δειηία 
έξγνπ.  

      

 
3. Έγθξηζε δαπάλεο 2.700,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηνλ έιεγρν, δηαθξίβωζε βιάβεο θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηθνηλωλίαο θιηλώλ κε ην λνζειεπηηθό πξνζωπηθό. ΚΑΔ:  0879Ν. 
 

Γηα ηηο απαξαίηεηεο επηπιένλ επηζθεπέο ζην ζύζηεκα επηθνηλσλίαο θιηλώλ κε ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό. 
Σν πξόβιεκα εληνπίδεηαη θπξίσο ζην ηνπηθό ζύζηεκα ηνπ ηνκέα Covid-19 θαη ζηελ Παζνινγηθή Κιηληθή. 

Ο αλάδνρνο ζα ειέγμεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνύ ζπζηήκαηνο, ζα εθηηκήζεη ηελ αηηία ησλ δπζιεηηνπξγηώλ 

θαη ηελ έθηαζε ησλ βιαβώλ θαη ζα πξνρσξήζεη ζε επί ηόπνπ επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ 
θαηεζηξακκέλσλ ζπζθεπώλ ώζηε λα παξαδώζεη ην ζύζηεκα πιήξεο θαη αζθαιέο σο έλα εληαίν ιεηηνπξγηθό 

ζύλνιν κε ην ππόινηπν δίθηπν ηεο θιήζεο αδεξθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ζε όια ηα ηνπηθά ζπζηήκαηα ησλ θιηληθώλ, ηα ρεηξηζηήξηα αζζελώλ θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη όζα δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ζην ζύζηεκα. 

Μηα ελδεηθηηθή ιίζηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε είλαη επηγξακκαηηθά νη 
παξαθάησ: 

- ρεηξηζηήξην αζζελνύο κε κπνπηόλ θιήζεο – κπνπηόλ ειέγρνπ θσηηζκνύ θαη θηο απηόκαηεο απνζύκπιεμεο 
15πνιηθό, 30ηκρ 

- επεμεξγαζηήο ζαιάκνπ, 2ηκρ. 

Όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ην 
ζύζηεκα ηεο θιήζεο λνζειεπηώλ (TELEVIC), λα είλαη θαηλνύξγηα θαη γλήζηα. Να απνδεηθλύεηαη κε 

πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 
Η δαπάλε ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ επηβαξύλνπλ 

ησλ αλάδνρν. Αθνύ επηζθεπαζηνύλ νη βιάβεο θαη αληηθαηαζηαζνύλ νη ζπζθεπέο, ζα πξέπεη λα γίλεη 
πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θάζε θιηληθήο μερσξηζηά. Θα πξέπεη εδώ λα ζεκεησζεί όηη ιόγσ ηεο 

αδηάιεπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θιηληθώλ, νη εξγαζίεο λα ιάβνπλ ρώξα θαηάιιειε εκέξα θαη ώξα ώζηε λα κελ 

ππάξμεη πξόβιεκα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. Η Σερληθή Τπεξεζία κεηά από επηθνηλσλία κε ηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ ζα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο όισλ ησλ εξγαζηώλ πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 
Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα πξέπεη λα γίλεη απηνςία από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζην έξγν κε ζθνπό ηελ 

εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθν από ηελ Σερληθή Τπεξεζία 

κεηά ηελ επίζθεςε. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ ζπληεξήζεσλ θαη εξγαζηώλ 
αλαιπηηθά δειηία έξγνπ. 

 
4. Έγθξηζε δαπάλεο 1.800,00€ + Φ.Π.Α.(εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) γηα ηελ επηζθεπή κηαο θπγνθέληξνπ ηνπ 

Βηνρεκηθνύ Δξγαζηεξίνπ ΚΑΔ 1439ΑΝ. 
 

Γηα ηελ επηζθεπή κηαο (1) θπγνθέληξνπ MEGAFUGE 40R κε sn 41507121 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

THERMOFISHER/HERAEUS. 
Γηαπηζηώζεθε ραιαζκέλε δεμηά θιεηδαξηά θαπαθηνύ ε νπνία ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε. 

H δηαπίζησζε ηεο βιάβεο έγηλε από ηερληθό ηεο εηαηξίαο «Αλαιπηηθέο πζθεπέο Βακβαθάο»- πξνκεζεπηήο ηνπ 
ελ ιόγσ κεραλήκαηνο- πνπ επηζθέθζεθε ην Ννζνθνκείν καο θαηόπηλ επηθνηλσλίαο καο κε ηελ εηαηξία.   

Απαηηείηαη από ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα 

EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαζώο 
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επίζεο ε εθπαίδεπζε ησλ ηερληθώλ θαη ε γλεζηόηεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν 

THERMO-THERMOFISHER/HERAEUS. 

 
 

 
5. Έγθξηζε δαπάλε 1.650,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ επηζθεπή ηνπ εγρπηή ηνπ Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ. ΚΑΔ  

1439ΑΝ, 0889AN. 

 
Γηα ηελ επηζθεπή ηνπ εγρπηή Nemoto Dual Shot B200 κε sn HCB10097 ηνπ Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ ηνπ 

Αθηηλνινγηθνύ Σκήκαηνο. 
Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ αληαιιαθηηθνύ Load Cell CT. 

Να ππελζπκίζνπκε όηη ν εγρπηήο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παιαηό ηαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό θαη νπδέπνηε ζην 
παξειζόλ απαηηήζεθε επηζθεπή ηνπ.  

O αλάδνρνο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα EN ISO 

13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 
ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαζώο επίζεο ε εθπαίδεπζε 

ησλ ηερληθώλ θαη ε γλεζηόηεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν Nemoto. 
 

 

6. Έγθξηζε δαπάλε 150,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα ππνριωξηώδνπο λαηξίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο ριωξίωζεο ΚΑΔ  1311ΑΝ. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα 350 θηιώλ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ πεξηεθηηθόηεηαο 12-13% ελεξγνύ λαηξίνπ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ρισξίσζεο ησλ δεμακελώλ λεξνύ ρξήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη γηα ρξνληθή 
πεξίνδν 12 κελώλ. 

Η εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2019 θαη ε πξνεγνύκελε πξνκήζεηα έγηλε 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019. 

 

 
7. Έγθξηζε δαπάλε 400,00€ + ΦΠΑ. γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηνλ Ξελώλα Αξγώ. ΚΑΔ  

1439ΑΝ. 

 
Γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ θάησζη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηνλ Ξελώλα Αξγώ: 

- Νηνπί κηληόλ γηα πνιύθσην (5 ηκρ.) 
- Λακπηήξεο LED E14 11W (30 ηκρ.) 

- Λακπηήξεο LED E27 20W (20 ηκρ.) 

- Λακπηήξεο LED κπαγηνλέη 20W (8 ηκρ.) 
- Λάκπεο θζνξίνπ ζηξνγγπιέο (299mmX299mm) (4ηκρ.) 

- Λάκπεο θζνξίνπ 0,60εθ. 18W (10 ηκρ.) 
- Λάκπεο θζνξίνπ 1,20εθ. 36W (8 ηκρ.) 

- Φσηηζηηθό δηπιό 1,20εθ. γηα ηνλ ρώξν ησλ εξγαζηεξίσλ (1 ηκρ.) 
- Απηόκαηνο πιεξώζεσο ½’’ (1 ηκρ.) 

 

 
 

8. Έγθξηζε δαπάλε 320,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ πξνκήζεηα πγξαληήξωλ πνιιαπιώλ ρξήζεωλ γηα ηα επηηνίρηα 
ξνόκεηξα ηνπ ΣΔΠ, ΚΑΔ  1439ΑΝ. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ηωλ θάηωζη αληαιιαθηηθώλ γηα επηηνίρηα ξνόκεηξα νμπγόλνπ, Precision 
Μedical Ακεξηθήο, ηύπνπ 8 MFA/15 lpm: 

 
Τγξαληήξαο πνιιαπιώλ ρξήζεωλ ηύπνπ CH 200 (ηεκάρηα 20) κε θαπάθη κε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 
 Η ρσξεηηθόηεηα ζε λεξό λα είλαη 200 ml. 

 Να αληέρεη ζε πίεζε  5 bar. 

 Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε  ξνή αεξίνπ κέρξη  20 L/min.  

 Να κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζηνπο 121ν. 

 Να  έρεη ζπείξσκα  ζπκβαηό κε ην  θαπάθη ηνπ πγξαληήξα (Flow meter ηύπνο CH 200). 
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 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό (polycarbonate). 

 Να θέξεη δηάθαλε θηάιε λεξνύ κε ελδείμεηο αλώηεξεο-θαηώηεξεο ζηάζκεο. 

 Να είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα ππάξρνληα ξνόκεηξα νμπγόλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.     

 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύνληαη από εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηα 

Διιεληθά (λα πξνζθνκηζζεί ζηελ πξνζθνξά) θαζώο θαη από πηζηνπνηεηηθό θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πεξί ελαξκόληζεο 
ησλ εηδώλ σο ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα  ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 93/42/ ΔΔC /14-07-2014. 

 
9. Έγθξηζε δαπάλε 450,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δηαρωξηζηηθνύ βεξάληαο ζην 

δηακέξηζκα Δ1 ηεο νδνύ Παπαζηξάηνπ 71, Αγξίλην ΚΑΔ  0879Ν. 
 

Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηαζεξνύ δηαρσξηζηηθνύ βεξάληαο ζην δηακέξηζκα Δ1 ηεο νδνύ 

Παπαζηξάηνπ 71, Αγξίλην. 
Η θαηαζθεπή ζα γίλεη από αινπκηλέλην πάλει κε ηξία ρσξίζκαηα αινπκηλίνπ θαη ηδάκη ηύπνπ αξκέ. 

Γηαζηάζεηο δηαρσξηζηηθνύ Μ 3,00κ. x Τ 1,80κ. Η πάθησζε ζην δάπεδν ζα γίλεη κε βίδεο. 
Σν ππάξρνλ δηαρσξηζηηθό έρεη θαηαζηξαθεί, ζέηνληαο άκεζε θαη επηζθαιή ηελ πξόζβαζε από ην δηπιαλό 

δηακέξηζκα. 

 
 

10. Έγθξηζε δαπάλε 210,00€ + Φ.Π.Α.. γηα ηελ πξνκήζεηα θαιωδίνπ ηξνθνδνζίαο γηα ην ειεθηξνληθό 
πηεζόκεηξν-νμύκεηξν DINAMAP V100 ηνπ ηνκέα Covid-19ΚΑΔ  1439ΑΝ. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο AC/DC adaptor 12W 100-250VAC 12VA γηα ην ειεθηξνληθό 
πηεζεόκεηξν-νμύκεηξν DINAMAP V100 GE ηνπ ηνπ ηνκέα Covid-19. 

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 Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ 
αληαιιαθηηθώλ ηνπ. 

 

11. Έγθξηζε δαπάλε 1.000,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ γηα ηελ επηζθεπή ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο OPT 40. ΚΑΔ  
1439ΑΝ, 0889AN. 

 

Γηα επηζθεπή ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο OPT 40 κε sn:98 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ OPT πνπ βξίζθεηαη ζηα 

Υεηξνπξγεία. 

Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ είλαη ηα θάησζη: 
- Καιώδην ζύλδεζεο ζεκάησλ 

- Καιώδην ζύλδεζεο δηαύινπ ηξνθνδνζίαο-δνρείνπ 
- Μπαηαξίεο 

Η αληηθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ πξνκεζεπηή.  

Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 

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

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο.  

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα θέξνπλ εγγύεζε. Να θαηαηεζεί ην 

πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν OPT. 

 

 

                                                                                                                           Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                      ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                                                                                

              Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 
 

 

                                                                                                               
                                                                                                                       Αλδξέαο η. Σζώιεο       

 
         

        Δζση. δηαλνκή 
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