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ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 16/2021». 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε πνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

2.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

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

4. Ρα αξηζκ. πξση. 14790/17-11-2021, 14210/05-11-2021, 10962/07-09-2021, 14729/16-11-2021, 15090/23-11-

2021, 14534/12-11-2021, 11590/20-09-2021, 14492/11-11-2021, 14748/16-11-2021 θαη 7906/29-06-2021 
αηηήκαηα  ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο. 

 5. Ρελ ππ. αξηζκ. 1474 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ΑΓΑ: ΤΜΞΞ46904Κ-Γ9Ε. 

 6. Ρελ  αξηζκ. πξαμ.  34ε/25-11-2021 Θέκα 1ν Δ.Ζ.Γ. απφθαζε ηνπ Γ.Π. γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 

     Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα 

δηαθνξέο πξνκήζεηεο 16/2021 ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ 

αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖΠ  θαη ζηε Γηαχγεηα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έσο ηηο 14-12-2021, εκέξα ΣΡΙΣΗ 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).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη 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 θαη ζα αλαγξάθεηαη ν α/α ηνπ 

δεηνύκελνπ είδνπο ε ππεξεζίαο γηα ην νπνίν γίλεηαη ε πξνζθνξά. 

Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ- ππεξεζηψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
ζα απνξξίπηνληαη. 

 Πεκεηψλεηαη φηη :  Νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      πεχζπλε 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. 

Ν ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003. 



       Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)     

     

  ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:   

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΠΑΝΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

πξν θ.π.α 

ΦΠΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

κε  θ.π.α 

ΚΑΔ 

1 Δπηζθεπή ιαπαξνζθνπηθήο  νπηηθήο  30° 
ησλ Σεηξνπξγείσλ 

450,00 € 24% 558,00 € 0889ΑΛ 

2 Δπέθηαζε θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

θσλεηηθήο θαη ερεηηθήο εηδνπνίεζεο 
δηαρείξηζεο αλειθπζηήξα (B.M.S.) κε 

θαισδίσζε 

1.050,00 € 24% 1.302,00 € 0879ΑΛ 

3 Δπαλεγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαιάκνπ 
αξλεηηθήο πίεζεο θαη εγθαηάζηαζε ups 

        

3.1 ΔΟΓΑΠΗΑ 1.900,00 € 24% 2.356,00 € 0879ΑΛ 

3.2 ΙΗΘΑ 1.000,00 € 24% 1.240,00 € 1281ΑΛ 

4 Δπαλεγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαιάκνπ 

αξλεηηθήο πίεζεο 

2.100,00 € 24% 2.604,00 € 0879ΑΛ 

5 Έιεγρνο, δηαθξίβσζε βιάβεο θαη 

επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο 
θιηλψλ κε ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

1.100,00 € 24% 1.364,00 €  0889ΑΛ 

6 Δπηζθεπή αλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο 
ABL825 ηεο Κ.Δ.Θ. 

1.288,00 € 24% 1.597,12 €  1439ΑΛ 

7 Ξξνκήζεηα 10  κεηαηξνπέσλ ιήςεσλ 
θηαιψλ νμπγφλνπ 

1.430,00 € 24% 1.773,20 €  1439ΑΛ 

8 Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθνχ γηα ην 

θσηνηππηθφ Samsung ηνπ Ξξσηνθφιινπ 

387,10 € 24% 480,00 €  1439ΑΛ 

9 Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε - 

αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ 
ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ 

– κεηαγσγήο (emergency θαη ups) ησλ 
Σεηξνπξγείσλ, ΚΔΘ, Καηεπηεξίνπ θαη 

Δλδνζθνπήζεσλ 

     

9.1 ΔΟΓΑΠΗΑ 5.000,00 € 24% 6.200,00 € 0879ΑΛ 

9.2 ΙΗΘΑ 10.000,00 € 24% 12.400,00 € 1429ΑΛ 

  ύλνιν 25.705,10 €   31.874,32 €   

 

ύλνιν Πξνϋπνινγηζηηθήο δαπάλεο 31.874,32 € κε ΦΠΑ. 

 

1. Δπηζθεπή ιαπαξνζθνπηθήο  νπηηθήο  30° ησλ Υεηξνπξγείσλ 

   Δπηζθεπή ηεο ιαπαξνζθνπηθήο   νπηηθήο 30°  Ackerman κε ref.no.: 11-1135 θαη S/N: 154856  ησλ 

Σεηξνπξγείσλ. 

 

Δξγαζίεο επηζθεπήο: 

- απνζπλαξκνιφγεζε-θαζαξηζκφο 



- επηζθεπή πξνζνθζάικηνπ 

- αληηθαηάζηαζε αληηθεηκεληθνχ άθξνπ 

- ξχζκηζε 
- ζηεγαλνπνίεζε 

- έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
 

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

κέξε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ. 

   Ρα δε αληαιιαθηηθά λα πξνκεζεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Λα θαηαηεζνχλ βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο Γ8δ/Γ.Ξ. ΝΗΘ/1348 (ΦΔΘ 
32/Β/2004), Δ3/833 (ΦΔΘ 1329/Β/1999) πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζή δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2015. 

 

2. Δπέθηαζε θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσλεηηθήο θαη ερεηηθήο εηδνπνίεζεο δηαρείξηζεο 

αλειθπζηήξα (B.M.S.) κε θαισδίσζε 

 

   Δπέθηαζε θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θσλεηηθήο θαη ερεηηθήο εηδνπνίεζεο δηαρείξηζεο αλειθπζηήξα κε 

θαισδίσζε απφ ην Θέληξν Διέγρνπ (B.M.S.) ηνπ Λνζνθνκείνπ καο. 

   Ρν αλσηέξσ έξγν ζα δηεπθνιχλεη ζηνλ άκεζν απεγθισβηζκφ απφ ηνπο αλειθπζηήξεο ζε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ξεχκαηνο ή άιιεο βιάβεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη θαηά ηελ κεηαθίλεζε ησλ ζαιάκσλ. 

 

3. Δπαλεγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο θαη 

εγθαηάζηαζε ups 

 
   Ιφγσ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ δηαθνπψλ ξεχκαηνο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ν controller ηνπ ζαιάκνπ 

αξλεηηθήο πίεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ παξνπζίαζε βιάβε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ραζεί ην ινγηζκηθφ 
δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο κέζσ ηνπ controller.  

   Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ controller θαη εάλ ρξήδεη αλάγθεο λα αληηθαηαζηαζεί. 

Λα ειέγμεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη φπνηεο άιιεο ζπζθεπέο πηζαλφλ εκθαλίδνπλ πξφβιεκα θαη λα παξαδψζεη 
ηελ κνλάδα ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Όιεο νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

ζπκβαηέο θαη ηεο ίδηαο εηαηξείαο κε ηελ ππάξρνπζα κνλάδα.    
    Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη, λα εγθαηαζηήζεη λέν ινγηζκηθφ πξφγξακκα θαη λα απαλαπξνγξακκαηίζεη 

ηνλ controller ηνπ ζπζηήκαηνο ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ππάξρνπζαο ππνδνκήο. Δπίζεο ζα γίλεη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έιεγρνο επηθνηλσλίαο ηνπ Ζ/ 
κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ηνπ ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο. Θα γίλεη εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ειεγρζνχλ θαη 

ζα ξπζκηζηνχλ νη πηέζεηο- ηα θπβηθά αέξα ηνπ ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο ηνπ wc θαη ηνπ δηαδξφκνπ, επίζεο 
ζα  ξπζκηζηνχλ θαη ηα πνζνζηά ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ. Ρέινο κε βάζε ηελ αξρή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο ζα ειεγρζνχλ θαη ζα ξπζκηζηνχλ νη ζπλαγεξκνί-
ελδείμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα παξαδνζεί πιήξεο θαη αζθαιέο σο έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν. 

    Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο λα εγθαηαζηήζεη 

θαηάιιειε κνλάδα ups (on line, 230V, απφ 2000va θαη πάλσ, batteries voltage 72 V DC, efficiency online 
mode up to 93%, battery charger 8A, battery back-up time ), ε νπνία ζα ηξνθνδνηεζεί απφ ππάξρνλ πίλαθα 

ηνπ θηηξίνπ. Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ 
επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

4. Δπαλεγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο 

 

   Ζ θεληξηθή κνλάδα (Ζ/) ηνπ ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ παξνπζηάδεη βιάβε. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα έρεη θαηαζηξαθεί ν θεληξηθφο δίζθνο ιφγσ «βχζηζεο» ηεο ηάζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ 
ηε ΓΔΖ θαη σο εθ ηνχηνπ ρξήδεη επηζθεπήο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ραζεί ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηνπ 

Ζ/ παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο κέζσ controller. 
Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο κνλάδαο, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ παξαπάλσ 

αλαθεξφκελε θαηεζηξακκέλε ζπζθεπή, λα ειέγμεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη φπνηεο άιιεο ζπζθεπέο πηζαλφλ 

εκθαλίδνπλ πξφβιεκα θαη λα παξαδψζεη ηελ κνλάδα ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Όιεο νη ζπζθεπέο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζπκβαηέο θαη ηεο ίδηαο εηαηξείαο κε ηελ ππάξρνπζα κνλάδα.       

Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη, αθνχ πξψηα απνθαηαζηήζεη ηε βιάβε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο, λα 
εγθαηαζηήζεη λέν ινγηζκηθφ πξφγξακκα θαη λα επαλαπξνγξακκαηίζεη ηνλ controller ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο. Δπίζεο 
ζα γίλεη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη έιεγρνο επηθνηλσλίαο ηνπ Ζ/ κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ηνπ 



ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο. Θα γίλεη εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ειεγρζνχλ θαη ζα ξπζκηζηνχλ νη πηέζεηο - 

ηα θπβηθά αέξα ηνπ ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο ηνπ wc θαη ηνπ δηαδξφκνπ επίζεο ζα ξπζκηζηνχλ θαη ηα 

πνζνζηά ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ.  
   Ρέινο κε βάζε ηελ αξρή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζαιάκνπ αξλεηηθήο πίεζεο ζα ειεγρζνχλ θαη ζα 

ξπζκηζηνχλ νη ζπλαγεξκνί – ελδείμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα παξαδνζεί πιήξεο θαη αζθαιέο σο έλα εληαίν 
ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν. 

   Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη απηνςία απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζην έξγν κε ζθνπφ ηελ 

εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία 
κεηά ηελ επίζθεςε. 

   Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ ζπληεξήζεσλ θαη εξγαζηψλ αλαιπηηθά δειηία 
έξγνπ. 

 
5. Έιεγρνο, δηαθξίβσζε βιάβεο θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θιηλώλ κε ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό    

 

   Ρν ηνπηθφ ζχζηεκα θιήζεο λνζειεπηψλ ηεο παζνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Λνζνθνκείνπ παξνπζηάδεη βιάβεο κε 

απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγία ηνπ λα είλαη αζηαζήο θαη λα εκθαλίδεη ςεπδνζπλαγεξκνχο. Ν αλάδνρνο ζα ειέγμεη   
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο ζα εθηηκήζεη ηελ αηηία ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηελ έθηαζε ησλ 

βιαβψλ θαη ζα πξνρσξήζεη ζε επί ηφπνπ επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ ζπζθεπψλ ψζηε 

λα παξαδψζεη ην ζχζηεκα πιήξε θαη αζθαιή σο έλα εληαίν ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν κε ην ππφινηπν δίθηπν ηεο 
θιήζεο λνζειεπηψλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηα ρεηξηζηήξηα αζζελψλ γηα ηελ παξαπάλσ θιηληθή θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη φζα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ζην ηνπηθφ ζχζηεκα. Κία ελδεηθηηθή ιίζηα ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβε είλαη επηγξακκαηηθά νη παξαθάησ: κπνπηφλ ειέγρνπ 

θσηηζκνχ θαη θηο απηφκαηεο απνζχκπιεμεο 15πνιηθφ, επεμεξγαζηήο ζαιάκνπ, κνλάδα θιήζεο WC 

(ηξαβερηή), θσηηζηηθφ δηαδξφκνπ 4 πεδίσλ, ιπρλίεο θσηηζηηθψλ θαηεχζπλζεο. Όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ην ζχζηεκα ηεο θιήζεο 

λνζειεπηψλ (TELEVIC),λα είλαη θαηλνχξγηα θαη γλήζηα. Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Αθνχ επηζθεπαζηνχλ νη βιάβεο θαη 

αληηθαηαζηαζνχλ νη ζπζθεπέο, ζα πξέπεη λα γίλεη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θιηληθήο. Θα πξέπεη 
εδψ λα ζεκεησζεί φηη ιφγσ ηεο αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θιηληθήο, νη εξγαζίεο ζα ιάβνπλ ρψξα θαηάιιειε 

εκέξα θαη ψξα ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ ηερληθή 

ππεξεζία κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηελ παζνινγηθή θιηληθή ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ 
ρξφλν εθηέιεζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

   Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη απηνςία απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζην έξγν κε ζθνπφ ηελ 
εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία 

κεηά ηελ επίζθεςε. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ άλσζελ ζπληεξήζεσλ θαη εξγαζηψλ 

αλαιπηηθά δειηία έξγνπ. 
 

6. Δπηζθεπή αλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο ABL825 ηεο Μ.Δ.Θ. 
 

   Δπηζθεπή ηνπ αλαιπηή αεξίσλ αίκαηνο ABL825 ηνπ νίθνπ Radiometer Medical A/S κε s/n 754R0716N0005 

ηεο ΚΔΘ ιφγσ βιάβεο. 

   Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ: 

Inlet Probe 1 ηκρ. 
Yeraly Kit 1 ηκρ. 

 

7. Πξνκήζεηα 10  κεηαηξνπέσλ ιήςεσλ θηαιώλ νμπγόλνπ 

 
   Ξξνκήζεηα δέθα (10) κεηαηξνπέσλ ιήςεσλ θηαιψλ AFNOR ζε ENV 737-6 ηνπ νίθνπ Flow Meter-PRES BLOCK, 

κήθνπο 11cm θαη βάξνπο 350gr γηα ηηο αλάγθεο ησλ θιηληθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ καο. 
 

8. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθνύ γηα ην θσηνηππηθό Samsung ηνπ Πξσηνθόιινπ 

 

   Ξξνκήζεηα ελφο  (1) αληαιιαθηηθνχ (Κνλάδα Φνχξλνπ)  γηα ην θσηνηππηθφ Samsung K3250 ηνπ 

Ξξσηνθφιινπ. 

   Βαζηθή πξνυπφζεζε ην αληαιιαθηηθφ λα είλαη γλήζην θαη λα παξαδνζεί ζηελ Ρερληθή πεξεζία ην παιαηφ 

κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

 



9. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε - αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ ειεθηξνινγηθώλ πηλάθσλ 

απηνκαηηζκνύ – κεηαγσγήο (emergency θαη ups) ησλ Υεηξνπξγείσλ, ΜΔΘ, Μαηεπηεξίνπ θαη 

Δλδνζθνπήζεσλ 

 

   Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε - αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ – 

κεηαγσγήο (emergency θαη ups) ησλ Σεηξνπξγείσλ, ΚΔΘ, Καηεπηεξίνπ θαη Δλδνζθνπήζεσλ. 

   Απαηηείηαη ε πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ησλ παξαθάησ πιηθψλ ξειέ ππφηαζεο, ξειέ δεχμεο, ρξνληθά, 

επηηεξεηέο ηάζεο θαη ηξνθνδνηηθά (ηδίνπ αθξηβψο ηχπνπ κε ηα πθηζηάκελα πιηθά) ζηνπο πίλαθεο πνπ ζα 

ππνδείμεη ε Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

    Ν αλάδνρνο ζα ειέγμεη ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ρψξσλ, 

ζα εθηηκήζεη ηελ αηηία ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηελ έθηαζε ηεο πηζαλήο βιάβεο, θαη ζα πξνρσξήζεη ζε επί 

ηφπνπ αληηθαηάζηαζεο ψζηε λα παξαδψζεη ηνλ θάζε πίλαθα απηνκαηηζκνχ πιήξε θαη αζθαιή σο έλα εληαίν 

ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν κε ην ππφινηπν δίθηπν. 

   Όια ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ηνλ 

θάζε πίλαθα, λα είλαη θαηλνχξγηα θαη γλήζηα. 

   Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη θαηά ην ζηάδην ηεο πξνζθνξάο ηερληθά θπιιάδηα θαη αλαιπηηθή 

ιίζηα πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ αλάγθεο, ηηο νπνίεο θαη ζα πξέπεη ν ίδηνο λα δηαθξηβψζεη. 

Ρα αληαιιαθηηθά λα είλαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ DOLD. 

Δλδεηθηηθά έρνπλ σο εμήο: 

- Κ/Π ηεο ζεηξάο PEL 230/24-1,3  4 ηκρ, 

- IP9110 5 ηκρ, 

- IK7813 4 ηκρ, 

- IK9270 1 ηκρ, 

- IP9109 3 ηκρ, 

- IK3076 2 ηκρ, 

- IL7990 5 ηκρ, 

- IK7813 4 ηκρ, 

- IR9112 3 ηκρ. 

 

    Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ θαη ησλ εξγαδφκελσλ, νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο 

εκέξεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνο ν αληίζηνηρνο ρψξνο κεηά απφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα νξίζεη ε Ρερληθή 

πεξεζία (ελδέρεηαη νη εξγαζίεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα Παββαηνθχξηαθνπ). 

   Αθνχ γίλεη ε εγθαηάζηαζε ησλ αληαιιαθηηθψλ ζε θάζε πίλαθα μερσξηζηά ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ξπζκίζεηο, 

κεηξήζεηο θαη δηαθνπέο ξεχκαηνο γηα λα δηαπηζησζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη ησλ 

κεηαγσγψλ απφ ηνλ πίλαθα emergency ζηνλ πίλαθα ups θαη αληίζεηα.  Ρέινο ζηνλ ηνπηθφ πίλαθα ειέγρνπ 

ηνπ θάζε ρεηξνπξγείνπ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ρψξσλ ζα γίλεη έιεγρνο γηα alarm θαη γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζα θαηαηεζνχλ ηα αλαιπηηθά δειηία εξγαζηψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  
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