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ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

11/2021». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Έγθξηζε δαπάλεο 920,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα πξνο αληηθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ Ο2 ησλ αλαηζζεζηνινγηθψλ 

κεραλεκάησλ GE Datex-Ohmeda. 
2. Έγθξηζε δαπάλεο 320,00€ + Φ.Π.Α γηα ηελ πξνκήζεηα πγξαληήξσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα ηα επηηνίρηα ξνφκεηξα ηνπ ΣΔΠ. 

3. Έγθξηζε δαπάλεο 400,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα επηηνίρησλ ξννκέηξσλ Ο2 κε πγξαληήξα γηα ηε Καηεπηηθή-
Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή. 

4. Έγθξηζε δαπάλεο 88,71 + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ην θσηνηππηθφ Utax DC1120 ηνπ K.Φ.Τ 
5. Έγθξηζε δαπάλεο 1.800,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ησλ 

ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

6. Έγθξηζε δαπάλεο 152,36€ + Φ.Π.Α γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
δηακεξίζκαηνο ηεο νδνχ Γειθψλ. 

7. Έγθξηζε δαπάλεο 1.500,00€ + Φ.Π.Α (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά)  γηα ηελ επηζθεπή ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο ASSO OPT. 
8. Έγθξηζε δαπάλεο 2.400,00€ + Φ.Π.Α. (επηζθεπή θαη αληαιιαθηηθά)  γηα ηελ επηζθεπή ηνπ πιπληεξίνπ ελδνζθνπίσλ ηνπ 

γαζηξεληεξνινγηθνχ ηαηξείνπ. 

9. Έγθξηζε δαπάλεο 2.500,00€ + ΦΠΑ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθνχ παινηνηρείνπ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν 
ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνχ. 

10. Πξνκήζεηα 480,00€ + Φ.Π.Α πιηθψλ ειαηνρξσκαηηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 
11. Έγθξηζε δαπάλεο 380,00€ + Φ.Π.Α.  γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ην ειεθηξνληθφ πηεζφκεηξν-νμχκεηξν DINAPAM 

V100 GE ηεο Οπξνινγηθήο Θιηληθήο. 

12. Έγθξηζε δαπάλεο  400,00€ + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αληαιιαθηηθψλ ζην ζχζηεκα αληίζηξνθεο φζκσζεο 
απηνληζκέλνπ λεξνχ. 

13. Έγθξηζε δαπάλεο  500,00€ + Φ.Π.Α. γηα πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο. 
14. Έγθξηζε δαπάλεο 919,35 + Φ.Π.Α. γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα θσηνηππηθά Rex Rotary ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

15. Έγθξηζε δαπάλεο  1.300,00€ + Φ.Π.Α.  γηα ηελ πξνκήζεηα ρεηξηζηεξίσλ πνιπζξφλσλ αηκνθάζαξζεο. 
 
 
Έσονηαρ ςπότιν: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ 

ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

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

4. Σα αξηζκ. πξση. 7518/22-6-2021, 7510/22-6-2021, 7342/16-6-2021, 7075/10-6-2021, 7320/15-6-2021,  7509/22-6-

2021, 7511/22-6-2021, 7060/10-6-2021, 7283/15-6-2021, 7335/16-6-2021, 7281/15-6-2021, 7512/22-6-2021, 

7336/16-6-2021, 5868/17-5-2021, 7739/25-6-2021 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 5. Σελ αξ.       999    κε   ΑΓΑ: ΦΣΕΦ46904Κ-ΚΣΦ    απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. πξση.  8450/7-7-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΧΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα δηαθνξέο πξνκήζεηεο 

11/2021 ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖ  θαη ζηε Γηαχγεηα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παπακαλούμε να καηαθέζεηε έυρ ηιρ 19-7-2021, ημέπα ΓΔΤΣΔΡΑ 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).  

ΑΔΑ: 6ΨΤΙ46904Μ-8ΛΘ



Δπιζημαίνεηαι όηι, οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ – ππεξεζηψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε- ππεξεζία, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο 

δεηνχκελεο πνζφηεηαο ή ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο και θα αναγπάθεηαι ο α/α ηος ζηηούμενος είδοςρ η ςπηπεζίαρ για ηο 

οποίο γίνεηαι η πποζθοπά. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ- ππεξεζηψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 
απνξξίπηνληαη. 
 εκεηψλεηαη φηη :  Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία πξέπεη: 

 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα 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 

 Λα 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  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

(ηει.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

  

 
1. Έγκπιζη δαπάνηρ 920,00€ + Φ.Π.Α. για ηην ππομήθεια ππορ ανηικαηάζηαζη αιζθηηήπυν Ο2 ηυν 

αναιζθηζιολογικών μησανημάηυν GE Datex-Ohmeda. 
 

Πξνκήζεηα πξνο αληηθαηάζηαζε  αηζζεηήξσλ Ο2 (κεγάινη), ηεκάρηα 4 ησλ κεραλεκάησλ GE Datex-Ohmeda πνπ βξίζθνληαη 

ζηηο έμη αίζνπζεο ησλ Υεηξνπξγείσλ. 
Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα.  

Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή 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. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ 

αληαιιαθηηθψλ, ην πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ISO ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GE. 
 

2. Έγκπιζη δαπάνηρ 320,00€ + Φ.Π.Α για ηην ππομήθεια ςγπανηήπυν πολλαπλών σπήζευν για ηα επιηοίσια 
ποόμεηπα ηος ΣΔΠ. 

 
Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα επηηνίρηα ξνφκεηξα νμπγφλνπ, Precision Κedical Ακεξηθήο, ηχπνπ 8 MFA/15 lpm: 

Τγξαληήξαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηχπνπ CH 200 (ηεκάρηα 20) κε θαπάθη κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

• Ζ ρσξεηηθφηεηα ζε λεξφ λα είλαη 200 ml. 
• Λα αληέρεη ζε πίεζε  5 bar. 

• Λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε  ξνή αεξίνπ κέρξη  20 L/min.  
• Λα κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζηνπο 121ν. 

• Λα  έρεη ζπείξσκα  ζπκβαηφ κε ην  θαπάθη ηνπ πγξαληήξα (Flow meter ηχπνο CH 200). 

• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate) θαη νη ζχλδεζκνη, είζνδνο θαη έμνδνο, λα είλαη 
κεηαιιηθνί θαηαζθεπαζκέλνη απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν. 

• Λα θέξεη δηάθαλε θηάιε λεξνχ κε ελδείμεηο αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηάζκεο. 
• Λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα ππάξρνληα ξνφκεηξα νμπγφλνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ.     

 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηα Διιεληθά 
θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ησλ εηδψλ σο ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα  

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 93/42/ ΔΔC /14-07-2014(λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ πξνζθνξά). 
 

 
3. Έγκπιζη δαπάνηρ 400,00€ + Φ.Π.Α. για ηην ππομήθεια επιηοίσιυν ποομέηπυν Ο2 με ςγπανηήπα για ηη Μαιεςηική-

Γςναικολογική Κλινική. 

 
Πξνκήζεηα έμη (6) επηηνίρησλ άζξαπζησλ ξννκέηξσλ νμπγφλνπ, Precision medical Ακεξηθήο, ηχπνπ 8 MFA/15 lpm κε άζξαπζηε 

ζηήιε, βχζκα ηχπνπ ENV 737-6, κε πγξαληήξα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ CH 200, 9/16 κε κεηαιιηθή είζνδν θαη έμνδν (άζξαπζην 
θαπάθη, κπνπθαιάθη, θιάληδα) γηα ηηο αλάγθεο ηεο Καηεπηηθήο-Γπλαηθνινγηθήο Θιηληθήο. 

 

ΑΔΑ: 6ΨΤΙ46904Μ-8ΛΘ



Αλαιπηηθφηεξα: 

Σν ζψκα ηνπ ξνφκεηξνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην πνπ ην θαζηζηά ειαθξχηεξν απφ άιια ξνφκεηξα, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε ιηγφηεξε θαηαπφλεζε ζηε ιήςε νμπγφλνπ. Λα δηαζέηεη κία έμνδν θνριησηή γηα ηε ζχλδεζε δηάθνξσλ 
ζπζθεπψλ (πγξαληήξεο, ζπλδεηηθά ζσιήλσλ  θηι). Ζ θνριησηή έμνδνο λα έρεη ζπείξσκα  9/16 UNF γηα λα είλαη δπλαηή θαη ε 

ζχλδεζε ησλ πγξαληήξσλ θαη λεθεινπνηεηψλ κηαο ρξήζεο (AQUA PACK) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο νη ΚΔΘ. Σν ξνφκεηξν 
λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ξχζκηζεο ηεο ξνήο κέρξη 15 ιίηξα αλά ιεπηφ κε πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. Ζ κέηξεζε ηεο 

ξνήο λα γίλεηαη κε ζηήιε-κπίιηα, φπνπ φιε ε δηάηαμε κέηξεζεο λα είλαη εληειψο άζξαπζηε (θαηαζθεπαζκέλε απφ δηάθαλν 

πιαζηηθφ POLYCARBONATE), ελψ νη ελδείμεηο κέηξεζεο ηεο ξνήο λα βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ξνφκεηξνπ γηα λα 
κελ ζβήλνληαη κε ηε ρξήζε θαη ηνπο θαζαξηζκνχο. Ζ βαζκνλφκεζε ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο ηνπ ξνφκεηξνπ λα είλαη 0–15 

ιίηξα αλά ιεπηφ. Ζ δε δηαβάζκηζε ησλ ελδείμεσλ κέηξεζεο λα μεθηλάεη απφ 0,5 lit/min απμαλφκελε αλά 0,5 lit/min κέρξη ηα 5 
lit/min θαη ζπλερίδεη απμαλφκελε αλά  1 lit/min έσο θαη  ηα 15 lit/min. Κε αθξίβεηα ± 0.25 lpm απφ 0,5 lpm  έσο 5lpm θαη ± 

0.50 lpm απφ 6 lpm  έσο 15lpm. Ζ πίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνφκεηξνπ θαζψο θαη ε πίεζε βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθήο 
δηάηαμήο λα  είλαη 4,14 bar(60 psi). Λα δηαζέηεη θίιηξν ζηελ είζνδν. Θάζε ξνφκεηξν λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ηνπ είδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθφ πξντφλ ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή νδεγία 93/42/ ΔΔC. Λα αλαγξάθνληαη ζην ζψκα ηνπ θαηά ηξφπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ηα θάησζη 
ζηνηρεία:  Ο ζπκβνιηζκφο  ηνπ νμπγφλνπ (Ο2) θαη ε ιέμε OXYGEN. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνφκεηξνπ πνπ είλαη αληίζηνηρα 

θαη ε πίεζε ηεο βαζκνλφκεζεο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμήο ηνπ. ηνηρεία  γηα δηαζθάιηζε ηεο ηρληιαζηκφηεηαο φπσο ν ηχπνο 
(κνληέιν) ηεο ζπζθεπήο θαη ν  αξηζκφο παξηίδαο. πκβνιηζκφο γηα ηε κε ρξήζε ειαίνπ. Έλδεημε γηα ην ζεκείν ηεο κπίιηαο 

φπνπ πξέπεη λα δηαβάδεηαη ε ξνή (δηαβάδεηαη ζην θέληξν  ηεο κπίιηαο). Έλδεημε ηεο θνξάο αχμεζεο ηεο ξνήο ζην δηαθφπηε ηνπ 

ξνφκεηξνπ. 
Ο ηαρπζχλδεζκνο νμπγφλνπ λα είλαη ζχκθσλνο κε ην πξφηππν ENV 737-6 θαη ζπκβαηφο κε ηηο ιήςεηο ησλ θιηλψλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 
Τγξαληήξαο θπζαιίδσλ  πνιιαπιψλ ρξήζεσλ CH 200.     

Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate) θαη νη ζχλδεζκνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
επηρξσκησκέλν νξείραιθν. Λα απνζηεηξψλεηαη ζε απηφκαην θιίβαλν ζεξκνθξαζίαο αηκνχ 121νC γηα 15 min. ην κέγηζην, ζε 

ζρεηηθή πίεζε 1 bar. Λα θέξεη δηάθαλε θηάιε λεξνχ κε ελδείμεηο αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηάζκεο.     

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ νίθνπ 
θαηαζθεπήο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ησλ εηδψλ σο 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα  ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 93/42/ ΔΔC /14-07-2014 (λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ 
πξνζθνξά). 

 

4. Έγκπιζη δαπάνηρ 88,71 + Φ.Π.Α. για ηην ππομήθεια ανηαλλακηικών για ηο θυηοηςπικό Utax DC1120 ηος K.Φ.Τ 
 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα επηζθεπαζηεί ην θσηνηππηθφ Utax DC1120 ηνπ Θ.Φ.Τ. 
Αλαιπηηθφηεξα απαηηνχληαη: 

- Charging Corona 

- Transfer Roller 
- Fuser Roller 

Ζ αληηθαηάζηαζε απηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία «Θαξαγεψξγνπ Διέλε & ηα Δ.Δ.» ζχκθσλα κε ηελ αξ.82/2021 
ζχκβαζε πεξί ζπληήξεζεο θσηνηππηθψλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηα αληαιιαθηηθά λα είλαη γλήζηα θαη λα παξαδνζνχλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηα παιαηά κε ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ. 

 

5. Έγκπιζη δαπάνηρ 1.800,00€ + Φ.Π.Α. για ηον πποληπηικό έλεγσο καλήρ λειηοςπγίαρ και ηλεκηπικήρ αζθάλειαρ 
ηυν ηλεκηποκαπδιογπάθυν ηος Νοζοκομείος. 

 
Πξνιεπηηθφ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ησλ είθνζη ελφο (21) ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα:  

Κε ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαξδηνγξάθσλ λα παξαδνζεί ζην ηκήκα βηνταηξηθήο ην πηζηνπνηεηηθφ θαιήο 
ιεηηνπξγίαο ην νπνίν ζα έρεη ηνπο αθφινπζνπο ειέγρνπο: 

• Έιεγρνο θπκαηνκνξθψλ: 
- ECG Complex.............................30, 60, 120, 180, 240 and 300 BPM 

- Square wave............................. 0.125 Hz, 2 Hz and 1 kHz 
- Pulse wave................................63 msec, 30PPM and 60PPM 

- Triangle wave............................2 Hz 

- Sine wave..................................0.5, 10, 40, 50, 60 and 100 Hz 
• Έιεγρνο CMRR 

• Έιεγρνο αξξπζκηψλ VFIB, AFIB, SVT, VTACH, PVC θαη ASYS 
 

Κε ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ειεθηξηθήο αζθάιεηαο λα παξαδνζεί ζην ηκήκα βηνταηξηθήο ην πηζηνπνηεηηθφ θαιήο ιεηηνπξγίαο ην 

νπνίν ζα έρεη ηνπο αθφινπζνπο ειέγρνπο: 
- Έιεγρνο γείσζεο αζζελή 
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- Έιεγρνο γείσζεο πξνζηαζίαο κεραλήκαηνο 

- Έιεγρνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο 

- Έιεγρνο ηζρχο κεραλήκαηνο 
- Έιεγρνο αληίζηαζεο γείσζεο πξνζηαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο 

- Έιεγρνο ηάζεο γείσζεο πξνζηαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο 
 

Όινη νη έιεγρνη ζα δηεμαρζνχλ βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ: 

• IEC 60601 
• IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ αζζελή 

• IEC 62353 άκεζεο δηαξξνήο ζηνλ ζηνλ εμνπιηζκφ 
• IEC 62353 ελαιιαγήο 

• IEC 62353 differential 
 

Γεληθνί φξνη: 

Ο δηαγσληδφκελνο νθείιεη (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) λα δηαζέηεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή 
Λνκνζεζία, πηζηνπνηήζεηο EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ειέγρνπ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ 

ησλ δηαζεξκηψλ θαη ησλ απηληδσηψλ, θαζψο θαη Σερληθή ππνζηήξημε Ηαηξνηερλνινγηθψλ 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 ηνπ κεραλήαηνο  δηαθξίβσζεο. 

• 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 ζπγθεθξηκέλν 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. 

 
6. Έγκπιζη δαπάνηρ 152,36€ + Φ.Π.Α για ηην ππομήθεια ςλικών για ηην αποκαηάζηαζη ηηρ ηλεκηπολογικήρ 

εγκαηάζηαζηρ ηος διαμεπίζμαηορ ηηρ οδού Γελθών. 
 

Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο νδνχ Γειθψλ θαηφπηλ 

ππξθαγηάο πνπ μέζπαζε ζηηο 18/7/2018. 
Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο ειεθηξνιφγνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 
7. Έγκπιζη δαπάνηρ 1.500,00€ + Φ.Π.Α (επγαζία και ανηαλλακηικά)  για ηην επιζκεςή σειποςπγικήρ ηπάπεζαρ ASSO 

OPT. 
 

Δξγαζία θαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ επηζθεπή ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο ASSO κε sn:0097 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ OPT πνπ 

βξίζθεηαη ζηα Θεληξηθά Υεηξνπξγεία. 
Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ελφο group FC FZ sensors SX ηεο ηξάπεδαο. 

Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν.  
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. 

Λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν OPT θαη λα θέξνπλ εγγχεζε. 
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ πξνζθνξά. 

 
8. Έγκπιζη δαπάνηρ 2.400,00€ + Φ.Π.Α. (επιζκεςή και ανηαλλακηικά)  για ηην επιζκεςή ηος πλςνηηπίος 

ενδοζκοπίυν ηος γαζηπενηεπολογικού ιαηπείος. 
 

Δπηζθεπή θαη αληαιιαθηηθά γηα ηελ επηζθεπή ηνπ πιπληεξίνπ ελδνζθνπίσλ Soluscope SL-V3Λ κε S/N 20472 ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Soluscope/Anios. 
Ζ εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο έιεμε ηνλ Κάξηην ηνπ 2021 θαη έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πξναλαθεξφκελν πιπληήξην πξέπεη λα γίλνπλ νη θάησζη 
εξγαζίεο ιφγσ δηάβξσζε βαιβίδσλ, αληιηψλ & ζσιελψζεσλ. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

• Αξρηθφο έιεγρνο πιπληεξίνπ 
• Απνζπλαξκνιφγεζε πιπληεξίνπ 
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• Αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ 

• Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε πιπληεξίνπ 

• Ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο πιπληεξίνπ 
• πλαξκνιφγεζε πιπληεξίνπ 

• Σειηθφο έιεγρνο πιπληεξίνπ 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαζψο 

θαη ζηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ θαιά θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνχο φζνλ αθνξά ζηελ ηερλνινγία ησλ κεραλεκάησλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο  γηα ηελ ηερλνγλσζία ηνπο ζηα ελ ιφγσ κεραλήκαηα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Σα 

παξαπάλσ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα βεβαησζνχλ κε πηζηνπνηεηηθά ζπλεξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο ηερληθψλ απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

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. 

 

9. Έγκπιζη δαπάνηρ 2.500,00€ + ΦΠΑ για ηην καηαζκεςή και ηοποθέηηζη διασυπιζηικού ςαλοηοισείος ζηον 
κοινόσπηζηο σώπο ηος Σμήμαηορ Ππομηθειών και Γιασείπιζηρ Τλικού. 

 
Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε παινηνηρείνπ ζηνλ ρψξν Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα αθφκε γξαθείν γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηνπ ηκήκαηνο. 

Αλαιπηηθφηεξα νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή ζηαζεξνχ πιαηζίνπ αινπκηλίνπ ιεπθνχ 
ρξψκαηνο δηαζηάζεσλ Κ 3,30κ.Υ Τ 2,25κ.. 

Ζ θαηαζθεπή ηεο πφξηαο ζα έρεη κήθνο 1,10κ. θξεκαζηή θαη φρη ζηήξημε ζην δάπεδν, ζπξφκελε ζε πιαίζην αινπκηλίνπ ιεπθνχ 
ρξψκαηνο κε θιεηδαξηά θαη ιαβή ηχπνπ κπάξα 60εθ. 

Σα ηδάκηα ηνπ ζηαζεξνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο πφξηαο ζα είλαη ηξίπιεμ 3+3 αζθαιείαο κε απηνθφιιεηε κεκβξάλε 
ακκνβνιή ε φπνηα ζα ηνπνζεηεζεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κεο ην ηκήκα. 

Πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ζα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ην Σερληθφ Σκήκα γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

ηεο θαηαζθεπήο ε νπνία δελ ζα εκπνδίδεη ηνλ θπζηθφ εμαεξηζκφ ηνπ ρψξνπ.    
 

10. Ππομήθεια 480,00€ + Φ.Π.Α ςλικών ελαιοσπυμαηιζμού για ηιρ ανάγκερ ηηρ Σεσνικήρ Τπηπεζίαρ. 
 

Πξνκήζεηα πιαζηηθνχ ιεπθνχ ρξψκαηνο 10 ηεκαρίσλ ησλ 15 θηιψλ έθαζην. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
- Πιαζηηθφ ρξψκα πςειήο θαιππηηθφηεηαο (Πνηφηεηα Α). 

- Αληνρή ζην πιχζηκν. 
- Πηζηνπνηεκέλν IMSL CERTIFIED ANTIMICROBIAL. 

- Πηζηνπνηεκέλν σο πξνη̈ν́λ ρακειψλ εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ ζχκθσλα κε ηη ο πην απζηεξέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ εζεινληηθνχ ζήκαηνο Indoor Air Comfort® ηνπ νξγαληζκνχ Eurofins, 
ζπλεηζθέξνληαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηελ πγηεηλή αηκφζθαηξα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

- EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR (Δθπνκπέο αέξα εζσηεξηθνχ ρψξνπ)  Α+ 
 

11. Έγκπιζη δαπάνηρ 380,00€ + Φ.Π.Α.  για ηην ππομήθεια ανηαλλακηικών για ηο ηλεκηπονικό πιεζόμεηπο-
οξύμεηπο DINAPAM V100 GE ηηρ Οςπολογικήρ Κλινικήρ. 

 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ην ειεθηξνληθφ πηεζφκεηξν-νμχκεηξν DINAPAM V100 GE ηεο Οπξνινγηθήο Θιηληθήο. 
Αλαιπηηθφηεξα: 

- Θαιψδην νμπκεηξίαο κε ηεηξάγσλν βχζκα 3m ηερλνινγίαο True Signal, 1 ηκρ. 
- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο ηεηξάγσλν βχζκα 3m ηερλνινγίαο True Signal, 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. 
 

12. Έγκπιζη δαπάνηρ  400,00€ + Φ.Π.Α. για ηην ππομήθεια και ηοποθέηηζη ανηαλλακηικών ζηο ζύζηημα 

ανηίζηποθηρ όζμυζηρ απιονιζμένος νεπού. 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε είθνζη ηεζζάξσλ (24) αληαιιαθηηθψλ θίιηξσλ θπηηαξίλεο θαη άλζξαθα 10’’, γηα ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αληίζηξνθεο φζκσζεο απηνληζκέλνπ λεξνχ. 

Λα θαηαηεζεί έγγξαθε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ησλ αλσηέξσ αληαιιαθηηθψλ. 
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13. Έγκπιζη δαπάνηρ  500,00€ + Φ.Π.Α. για ππομήθεια εξαπηημάηυν πςποπποζηαζίαρ. 

 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ καο. 
Αλαιπηηθά: 

1)      Αληρλεπηήο NFXI-OPT OPAL θσηνειεθηξηθφο, δηεπζπλζηνδνηνχκελνο, κε απνκνλσηή, ιεπθνχ ρξψκαηνο NOTIFIER (5 
ηκρ.) 

2)      Βάζε αληρλεπηή OPAL, ρξψκαηνο ιεπθνχ (5 ηκρ.) 

Σα αλσηέξσ λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CE. 
 

14. Έγκπιζη δαπάνηρ 919,35 + Φ.Π.Α. για ηην ππομήθεια ανηαλλακηικών για ηα θυηοηςπικά Rex Rotary ηος 
Νοζοκομείος. 

 
Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα ηξία (3) θσηνηππηθά Rex Rotary πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ΓΔΗ, ζην ΣΔΠ θαη ζην Κηθξνβηνινγηθφ. 

Αλαιπηηθφηεξα απαηηνχληαη: 
- DRUM UNIT ηνπιάρηζηνλ 45.000 εθηππψζεσλ (3 ηκρ.) 

- HOT ROLLER (3 ηκρ.) 
- HOT ROLLER STRIPPERS (3 ηκρ.) 

Ζ αληηθαηάζηαζε απηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία «Θαξαγεψξγνπ Διέλε & ηα Δ.Δ.» ζχκθσλα κε ηελ αξ.82/2021 

ζχκβαζε πεξί ζπληήξεζεο θσηνηππηθψλ. 
Βαζηθή πξνυπφζεζε ηα αληαιιαθηηθά λα είλαη γλήζηα θαη λα παξαδνζνχλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηα παιαηά κε ην πέξαο ησλ 

εξγαζηψλ. 
 

15. Έγκπιζη δαπάνηρ  1.300,00€ + Φ.Π.Α.  για ηην ππομήθεια σειπιζηηπίυν πολςθπόνυν αιμοκάθαπζηρ. 
 
πξνκήζεηα πέληε (5) θαηλνχξησλ ακεηαρείξηζησλ άξηζηεο αληνρήο, θαηαζθεπήο θαη πνηφηεηαο ρεηξηζηεξίσλ πνιπζξφλσλ αηκνθάζαξζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ TASSINARI BILANCE model T/D 2000 Titanus A/V. 
Αξθεηά απφ απηά έρνπλ επηζθεπαζηεί απφ ηελ ηερληθή Τπεξεζία πνιιέο θνξέο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο πιένλ θξίλεηαη επηηαθηηθή γηα ηελ 
νξζή ιεηηνπξγία ησλ πνιπζξφλσλ ζηε Κνλάδα Σερλεηνχ Λεθξνχ. 
Σα πξναλαθεξφκελα εμαξηήκαηα λα θέξνπλ ζήκαλζε C.E. Mark. 

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 TASSINARI BILANCE ησλ εμάξηεκάησλ ηνπ. 
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 
 

                                            
                                                  O ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                                          ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ                                            α/α                                                                                                                                      
                                      Ζ ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ 

                                                                                                               
 
 
 
 
                                                                                                                             ΟΤΚΗ ΔΛΔΝΗ 
                                                                                Γ/ηπια Ιαηπικήρ Τπηπεζίαρ  
                                                                              Σος Γ.Ν. Αιη/νίαρ-Ν.Μ. Αγπινίος 
                      ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ                                                                                                                                                
                 Ζ ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                        
         
        Δζση. δηαλνκή 

         -Οηθνλνκηθφ ηκήκα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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