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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΩΛ ΘΑΗ 

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ  (8)2022» 

 
ΑΟ. ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  I SUPPLIES:  147  -2022 

 

   Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.4412/08.08.2016 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ) & ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4782/2021. 

ΥΔΣ.1) Η αξ. 45ε/21-12-2022 ζέκα 6ν απφθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα  δηαγσληζκνχ. 

        2) Η αξ. δέζκεπζε 1634/12-12-2022  κε ΑΓΑ: 66Ρ146904Μ-ΜΑ αλάιεςε ππνρξέσζεο.   

 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΛΔΗ 

Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηελ 

ηερληθή ππεξεζία  (8)2022» ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο σο αθνινχζσο: 

 

                                                   ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ  
  

 

A/A ΑΞ 

ΖΚΔ
ΟΝΚΖΛΗΑ 

ΑΗΡΗΝΙΝΓ
ΗΑ   

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 
/ΡΔΚΑΣΗΝ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 
ΞΟΝ ΦΞΑ ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖΚ
Δ ΦΞΑ ΘΑΔ 

 

1 15443 7/11/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ 
δχν θιηλψλ θαη 
αεξνζηξψκαηνο 
θαηάθιηζεο LINET 
ηεο Μνλάδαο 
Δκθξαγκάησλ 

2 157,50 € 315,00 € 24% 390,60 € 1439ΑΝ 

2 15104 7/11/2022 

Πξνκήζεηα κίαο 
επαλαθνξηηδφκελε
ο κπαηαξίαο γηα 
ΗΚΓ EDAN ηνπ 
ΣΔΠ 1 150,00 € 150,00 € 24% 186,00 € 1439ΑΝ 
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3 14920 26/10/2022 

Πξνκήζεηα κίαο 
επαλαθνξηηδφκελε

ο κπαηαξίαο γηα 
ΗΚΓ GE ηνπ ΣΔΠ 1 280,00 € 280,00 € 24% 347,20 € 1439ΑΝ 

4 15859 14/11/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 
δηπιψλ ηξνρψλ 
θιηλψλ Μ.Δ.Θ 

3 ζεη 366,67 € 1.100,00 € 24% 1.364,00 € 1439ΑΝ 

5 15930 15/11/2022 

Έγθξηζε 
δαπάλεο γηα ηελ 
πξνκήζεηα 
επηηνίρησλ κνλψλ 
ξννκέηξσλ Ο2 κε 
πγξαληήξα γηα ηε 

Οξζνπεδηθή 
Κιληθή 
 
έμη (6) επηηνίρησλ  6 ηεκρ 83,33 € 500,00 € 24% 620,00 € 1439ΑΝ 

6 15812 11/11/2022 

πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ γηα 
ην θσηνηππηθφ 
Samsung ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ 
Σκήκαηνο1.      
Μνλάδα 
απεηθφληζεο 
(Imaging Unit) 2. 
Development Unit 

1 

650,00 € 650,00 € 24% 806,00 € 1439ΑΝ 

7α 16067 

17/11/2022 

πξνκήζεηα 
εμαξηεκάησλ γηα 
ηα κφληηνξ GE 
ENGSTROM Pro 
θαη R860 ηεο 
Μνλάδαο 
Δκθξαγκάησλ 
- Βαιβίδεο 
εθπλνήο πιήξεηο 
κε αηζζεηήξα 
ξνήο πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ 
(θιηβαληδφκελεο), 
ηεκάρηα 2   

2 

400,00 € 800,00 € 24% 992,00 € 

1439ΑΝ 

7β 16067 

17/11/2022 

πξνκήζεηα 
εμαξηεκάησλ γηα 
ηα κφληηνξ GE 
ENGSTROM Pro 
θαη R860 ηεο 
Μνλάδαο 
Δκθξαγκάησλ- 
Καιψδηα 
λεθεινπνηεηή, 
ηεκάρηα 3  

3 

183,33 € 550,00 € 24% 682,00 € 



8α 16065 17/11/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 

εμαξηεκάησλ γηα 
ηα κφληηνξ GE 
DASH 5000 ηεο 
Μνλάδαο 
Δκθξαγκάησλ- 
Καιψδηα 
απνιήμεηο ζεη, 3-
πνιηθέο 
(δαγθάλεο) ECG, 
ηεκάρηα 3   3 90,00 € 270,00 € 24% 334,80 € 1439ΑΝ 

8β 16065 18/11/2022 

Έγθξηζε 
δαπάλεο γηα ηελ 
πξνκήζεηα 
εμαξηεκάησλ γηα 
ηα κφληηνξ GE 
DASH 5000 ηεο 
Μνλάδαο 
Δκθξαγκάησλ- - 
σιήλεο ζχλδεζεο 
πεξηρεηξίδσλ γηα 
ζχλδεζε κε 
dinaclick 3.6m  
(λα ζπλνδεχεηαη 
απφ πεξηρεηξίδα 
23-33 εθ. 
ελειίθσλ 
πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ έθαζηνο) 
NIBP, ηεκάρηα 3  3 100,00 € 300,00 € 24% 372,00 € 1439ΑΝ 

8γ 16065 19/11/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 
εμαξηεκάησλ γηα 
ηα κφληηνξ GE 
DASH 5000 ηεο 
Μνλάδαο 
Δκθξαγκάησλ- - 
Πεξηρεηξίδεο 23-33 
εθ. ελειίθσλ 
πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ, ηεκάρηα 
3  3 30,00 € 90,00 € 24% 111,60 € 1439ΑΝ 

9 16133 18/11/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 

ιακπηήξσλ γηα 
ηνλ νδνθσηηζκφ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ 

1  750,00€  750,00 € 24% 930,00 € 1439ΑΝ 

10 
1

6538 
25/1

1/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 
κεηαιιηθψλ 
θίιηξσλ κνλάδσλ 
αλεκηζηήξσλ 
ςεπδνξνθήο 

1  2.000,00 €  2.000,00 € 24% 2.480,00 € 1439ΑΝ 

11 16737 29/11/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαη αληηθαηάζηαζε 
αληαιιαθηηθνχ γηα 
ηελ εμεηαζηηθή 
κνλάδα ΧΡΛ ηνπ 
Σ.Δ.Π. 

1 800,00 € 800,00 € 24% 992,00 € 1439ΑΝ 



12 14919 26/10/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ γηα 
ηα θνξεία ηνπ 
ΣΔΠ 
. γηα ηελ 
πξνκήζεηα είθνζη 
(20) κεραληζκψλ 
ιεηηνπξγίαο 
πιατλψλ 
πξνζηαηεπηηθψλ 
θάγθεισλ θνξείσλ 
ΣΔΠ  20 25,00 € 500,00 € 24% 620,00 € 1439ΑΝ 

13 15773 11/11/2022 

Πξνκήζεηα θξένλ 
γηα ςπγεία θαη air 
conditions 
. 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 

1  1.620,00 €  1.620,00 € 24% 2.008,80 € 1429ΑΝ 

14 16899 1/12/2022 

 πξνκήζεηα 
δεθαπνιηθνχ 
θαισδίν αζζελνχο 
γηα ΗΚΓ γηα ηε 

κνλάδα 
εκθξαγκάησλ  1 250,00 € 250,00 € 24% 310,00 € 1439ΑΝ 

15 17357 9/12/2022 

πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθνχ γηα 
ην θσηνηππηθφ 
Samsung ηνπ 
Πξσηνθφιινπ 1 200,00 € 200,00 € 24% 248,00 € 1439AN 

16 12496 16/9/2022 

πξνκήζεηα 
επεμεξγαζκέλνπ 
άιαηνο γηα ηo 
ζχζηεκα 
αθαιάησζεο ηεο 
Μ.Σ.Ν θαη ηνπ 
πδξνζηαζίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 10 191,67 € 1.916,70 € 24% 2.376,71 € 1311ΑΝ 

 
ΤΝΟΛΟ 

  
  
  
  
  13.041,70 €   16.171,71 €   

 
 

 
 

 

 
 

 
   Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ : 16.171,71 €  με Φ.Ξ.Α. 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ:  12/01/2023  ΩΟΑ 12:00   
 



    Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, ην 

Ννζνθνκείν δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ 

iSupplies (http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P.C. 

    Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ππνβάιεηε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθιήζεηο 

ελδηαθέξνληνο ή/θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή. 

    Η εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα iSupplies είλαη δσξεάλ θαη γίλεηαη είηε κέζσ ηειεθψλνπ ζηελ iSmart P.C. ζην 

2103601671 είηε ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή θφξκα εγγξαθήο ζηε δηεχζπλζε: http://isupplies.gr/auth/register. 

   Γηα θάζε δηαγσληζκφ πνπ θαιείζηε λα ζπκκεηέρεηε, ζα ελεκεξψλεζηε κέζσ email ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο πνπ ζα δειψζεηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 

    Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα iSupplies κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα 

αθφινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: email: info@isupplies.gr, ηει: 2103601671. 

    Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζηηο πξνζθνξέο ζα βεβαηψλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ επηζχλαςε ή αλαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο CE MARK θαη ISO θαη έγθξηζεο ΔΟΦ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ή 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 
 
Ξαπακαλείζθε να ζςμμεηέσεηε μόνο εθόζον έσεηε εηοιμοπαπάδοηο ςλικό και άμεζη παπάδοζη. 

 

ΞΑΟΑΘΑΙΝΚΔ ΝΞΩΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΠΑΠ ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΡΑ ΘΑΡΩΘΗ: 

1. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία απαξαίηεηα: 

α)  Κσδηθφο είδνπο Ννζνθνκείνπ 

β)  Κσδηθφο είδνπο εηαηξείαο 

γ)  Κσδ. Καηαζθεπαζηή 

δ)  Καηεγνξία θαη πεξηγξαθή πιηθνχ 

ε)   REF Number 

ζη)  Καηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

2. ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο παξαηεξεηεξίνπ είδνπο 

(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) θαη ε ηηκή παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ ή λα θαηαηεζεί 

ππεχζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηφ. 

3. Καη' εθαξκνγή ηνπ λ. 4600/2019, δελ απαηηείηαη πιένλ θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ πνπ έρεη ιάβεη 

απφ ην κεηξψν ηνπ ΔΚΑΠΣΤ, αιιά αληίζηνηρε απφ ηνλ ΔΟΦ. Θα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία 

εγγξαθήο ηνπ πξντφληνο ζην Μεηξψν Ιαηξνηερλνινγηθνχ ηνπ ΔΟΦ (GreMDIS), πην ζπγθεθξηκέλα ν Κσδηθφο 

ΔΟΦ θαη Τπεχζπλε Γήισζε αληηζηνίρηζεο ηνπ θσδηθνχ ΔΟΦ κε ηνλ ΔΑΝ. 

4. Να δειψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CΔ. 

5. Να αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

6. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα πιηθά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ αηηήκαηφο καο, παξαθαινχκε γηα έγγξαθε 

ελεκέξσζε θαη απφ πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη απηά δηαζέζηκα απφ ηελ εηαηξεία ζαο. ε πεξίπησζε κε 

δήισζεο ελλνείηαη φηη ππάξρεη εηνηκνπαξάδνην πιηθφ θαη θαη επέθηαζε άκεζε παξάδνζε. 

7. Παξαθαινχκε φπσο επηζπλάπηεηε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζαο ζηελ πιαηθφξκα iSupplies: 

Α) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

Β) Σερληθή πξνζθνξά, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη 

Γ) Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΣΡΧΟ, ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ, 

ΒΔΒΑΙΧΗ ΓΔΜΗ).ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δέρεηαη ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, 

επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα αγνξάο ππφ ηελ αίξεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε ζα ηα πξνζθνκίζεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά κέζσ mail 

ζηελ γξακκαηέα ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Σα παξαπάλσ δελ εθαξκφδνληαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε 

αμία ίζε ή θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ (ρσξίο ΦΠΑ). 

 
ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΔΛ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΔΠ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΛΡΑΗ 

Ριμή πποζθοπάρ: Αλαιπηηθά ζε ΔΤΡΧ θαη ζηαζεξή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. Να δειψλεηαη θαη ν 

ΦΠΑ πνπ ππφθεηηαη ην είδνο. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ Σηκή Παξαηεξεηεξίνπ 

(φπνπ ππάξρεη). 

http://isupplies.gr/
http://isupplies.gr/auth/register
mailto:info@isupplies.gr
http://84.205.248.47/front.php/simple/listing


Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην Π. Σ. ηεο ΔΠΤ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην λνζνθνκείν. 

 

Σπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο γηα ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

 
Ρπόπορ παπάδοζηρ - παπαλαβήρ: 

 Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία 

ησλ εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 

εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, 

ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Σα ππφ παξαγγειία είδε ζα παξαδίδνληαη φια καδί θαη φρη ηκεκαηηθά θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα 

ηηκνιφγηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή λα αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα πιηθά 

ηεο αίηεζεο, ν θσδηθφο ηνπ είδνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε επσλπκία, θαη ζε θάζε παξαζηαηηθφ αγνξάο (δειηίν 

απνζηνιήο θαη ηηκνιφγην) θσδηθφο ΔΟΦ θ.η.ι. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε πεξίπησζε 

απφξξηςεο εηδψλ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, εθ' φζνλ απηά δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα 

αληηθαζίζηαληαη δσξεάλ εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
 
 
Διδικοί Όποι ζςμμεηοσήρ: 
 

1. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη θέξεη εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο 

ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ ηξφπν 

εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο ζε πεξίπησζε κε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

2. 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. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ 

γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

3. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο 

πνπ πξνθχπηεη ζα ηελ επηβαξχλεηαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία έγηλε αξρηθά ε θαηαθχξσζε / αλάζεζε. 

4. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε 

κεηνδφηξηα εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο 

επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ 

είραλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο. 

5. Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά - δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε 

ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά 

Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ 

6. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο 

πνπ αλαθέξνληαη κε ηα νπνία θαη ζπκθσλεί. 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Α/Α  1) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια ανταλλακτικϊν δφο κλινϊν και αεροςτρϊματοσ κατάκλιςησ 
LINET τησ Μονάδασ Εμφραγμάτων» 

 

 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθώλ-εμαξηεκάησλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ δύν θιηλώλ Linet 

MultiCare κε sn: 20200239827 - 20200239840 θαη ηνπ ελόο εθ ησλ δύν αεξνζηξώκαηνο θαηάθιηζεο 

Linet Virtuoso κε sn: 20200240082 ηεο Μνλάδαο Εκθξαγκάησλ. 

 



Αλαιπηηθόηεξα: 

- Μπαηαξία επαλαθνξηηδόκελε 1.2Ah PB4X γηα θιίλε λνζειείαο LINET MultiCare (2 ηκρ.) 

- Καιώδην ηξνθνδνζίαο γηα αεξόζηξσκα LINET Virtuoso (1 ηκρ.) 

 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο έγηλαλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξίαο 

«Παπαπνζηόινπ» (επηζπλάπηεηαη ην service report κε αξ.1665/2-11-2022) ζηα πιαίζηα ηεο δηεηνύο 

εγγύεζεο. 

Ωζηόζν ηα αληαιιαθηηθά δε ζπκπεξηιακβάλνληαη. 

 
Σα αληαιιαθηηθά-εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηνλ πξναλαθεξφκελν 

ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 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. 

Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ  LINET. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα πξνζθνκηζζνύλ κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

 
 

Α/Α 2): «Προμθιεια μίασ επαναφορτιζόμενησ μπαταρίασ για ΗΚΓ EDAN του ΤΕΠ» 

Πξνκήζεηα κηαο θαηλνχξηαο εξγνζηαζηαθήο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν GE 

EDAN SE-1201 κε sn: 360253-M21309840004 ηνπ Σ.Δ.Π. 

Σν αληαιιαθηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην κεράλεκα. 
Να δνζεί γξαπηή εγγχεζε 12 κελψλ. 

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. 

Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ  EDAN. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά-πηζηνπνηεηηθά κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

Α/Α 3) «Προμθιεια μίασ επαναφορτιζόμενησ μπαταρίασ για ΗΚΓ GE του ΤΕΠ» 

πξνκήζεηα κηαο αλαθαηαζθεπαζκέλεο (κε επηζηξνθή ηεο παιαηάο) εξγνζηαζηαθήο επαλαθνξηηδφκελεο 

κπαηαξίαο γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν GE MAC 1600 κε sn: SDE 13060037NA ηνπ Σ.Δ.Π. 

Σν αληαιιαθηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ην κεράλεκα. 
Να δνζεί γξαπηή εγγχεζε 12 κελψλ. 

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. 
Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ  GE. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά-πηζηνπνηεηηθά κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

 

Α/Α 4) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια διπλϊν τροχϊν κλινϊν Μ.Ε.Θ.» 

 

Πξνκήζεηα ηξηψλ (3) θαηλνχξησλ ζεη δηπιψλ ηξνρψλ  C150D λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ Μ.Δ.Θ.  

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά δελ επηζθεπάδνληαη παξά αληηθαζίζηαηαη. 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία όζνλ αθνξά ζηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ θαη εμαξηεκάησλ. 



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. ΔΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
 

Α/Α 5) «Έγκριζη δαπάνης για ηην προμήθεια επιηοίτιων μονών ροομέηρων Ο2 με σγρανηήρα για 

ηη Ορθοπεδική Κλνική» 
 

Πξνκήζεηα έμη (6) επηηνίρησλ άζξαπζησλ κνλψλ 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 ΜΔΘ. 

 

Αναλσηικόηερα: 

Σν ζώκα ηνπ ξνόκεηξνπ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αινπκίλην πνπ ην θαζηζηά ειαθξύηεξν από 

άιια ξνόκεηξα, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ιηγόηεξε θαηαπόλεζε ζηε ιήςε νμπγόλνπ. 

Να δηαζέηεη κία έμνδν θνριησηή γηα ηε ζύλδεζε δηάθνξσλ ζπζθεπώλ (πγξαληήξεο, ζπλδεηηθά 

ζσιήλσλ  θηι). Η θνριησηή έμνδνο λα έρεη ζπείξσκα  9/16 UNF γηα λα είλαη δπλαηή θαη ε ζύλδεζε ησλ 

πγξαληήξσλ θαη λεθεινπνηεηώλ κηαο ρξήζεο (AQUA PACK) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο νη ΜΕΘ. 

Σν ξνόκεηξν λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζπλερνύο ξύζκηζεο ηεο ξνήο κέρξη 15 ιίηξα αλά ιεπηό κε 

πεξηζηξνθηθό δηαθόπηε. 

Η κέηξεζε ηεο ξνήο λα γίλεηαη κε ζηήιε-κπίιηα, όπνπ όιε ε δηάηαμε κέηξεζεο λα είλαη εληειώο 

άζξαπζηε (θαηαζθεπαζκέλε από δηάθαλν πιαζηηθό POLYCARBONATE), ελώ νη ελδείμεηο κέηξεζεο 

ηεο ξνήο λα βξίζθνληαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ξνόκεηξνπ γηα λα κελ ζβήλνληαη κε ηε ρξήζε θαη 

ηνπο θαζαξηζκνύο. Η βαζκνλόκεζε ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο ηνπ ξνόκεηξνπ λα είλαη 0–15 ιίηξα αλά 

ιεπηό. Η δε δηαβάζκηζε ησλ ελδείμεσλ κέηξεζεο λα μεθηλάεη από 0,5 lit/min απμαλόκελε αλά 0,5 lit/min 

κέρξη ηα 5 lit/min θαη ζπλερίδεη απμαλόκελε αλά  1 lit/min έσο θαη  ηα 15 lit/min. Με αθξίβεηα ± 0.25 

lpm από 0,5 lpm  έσο 5lpm θαη ± 0.50 lpm από 6 lpm  έσο 15lpm. 

Η πίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνόκεηξνπ θαζώο θαη ε πίεζε βαζκνλόκεζεο ηεο κεηξεηηθήο 

δηάηαμήο λα  είλαη 4,14 bar(60 psi). 

Να δηαζέηεη θίιηξν ζηελ είζνδν. 

Κάζε ξνόκεηξν λα θέξεη ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθό θνηλνπνηεκέλνπ 

νξγαληζκνύ πεξί ελαξκόληζεο ηνπ είδνπο σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ ζύκθσλα κε ηελ Επξσπατθή 

νδεγία 93/42/ ΕΕC. 

Να αλαγξάθνληαη ζην ζώκα ηνπ θαηά ηξόπν εκθαλή, επαλάγλσζην θαη αλεμίηειν ηα θάησζη 

ζηνηρεία:  Ο ζπκβνιηζκόο  ηνπ νμπγόλνπ (Ο2) θαη ε ιέμε OXYGEN. 

Η πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνόκεηξνπ πνπ είλαη αληίζηνηρα θαη ε πίεζε ηεο βαζκνλόκεζεο ηεο 

κεηξεηηθήο δηάηαμήο ηνπ. 

ηνηρεία  γηα δηαζθάιηζε ηεο ηρληιαζηκόηεηαο όπσο ν ηύπνο (κνληέιν) ηεο ζπζθεπήο θαη ν  

αξηζκόο παξηίδαο. πκβνιηζκόο γηα ηε κε ρξήζε ειαίνπ. 

Έλδεημε γηα ην ζεκείν ηεο κπίιηαο όπνπ πξέπεη λα δηαβάδεηαη ε ξνή (δηαβάδεηαη ζην θέληξν ηεο 

κπίιηαο). Έλδεημε ηεο θνξάο αύμεζεο ηεο ξνήο ζην δηαθόπηε ηνπ ξνόκεηξνπ. 

 

 

 

 

Ο ηαρπζύλδεζκνο νμπγόλνπ λα είλαη ζύκθσλνο κε ην πξόηππν ENV 737-6 θαη ζπκβαηόο κε ηηο 

ιήςεηο ησλ θιηλώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Τγξαληήξαο θπζαιίδσλ  πνιιαπιώλ ρξήζεσλ CH 200.     

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό (polycarbonate) θαη νη ζύλδεζκνη λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από επηρξσκησκέλν νξείραιθν. 



Να απνζηεηξώλεηαη ζε απηόκαην θιίβαλν ζεξκνθξαζίαο αηκνύ 121
ν
C γηα 15 min. ην κέγηζην, ζε 

ζρεηηθή πίεζε 1 bar. 

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

 

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

θαη ζπληήξεζεο ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαζώο θαη από πηζηνπνηεηηθό 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνύ πεξί ελαξκόληζεο ησλ εηδώλ σο ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα  ζύκθσλα κε 

ηελ Επξσπατθή Οδεγία 93/42/ ΕΕC /14-07-2014 (λα πξνζθνκηζζνύλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο). 

 
 

 

Α/Α 6) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια ανταλλακτικϊν για το φωτοτυπικό Samsung του Οικονομικοφ 
Τμθματοσ» 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ επηζθεπή θαη νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θσηνηππηθνχ Samsung 
K3250 ηνπ Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο: 

 
1. Μνλάδα απεηθφληζεο (Imaging Unit) 

2. Development Unit 

 

Η αληηθαηάζηαζε απηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία «Καξαγεψξγνπ Διέλε & ηα Δ.Δ.» ζχκθσλα κε ηελ 

αξ.22/2022 ζχκβαζε πεξί ζπληήξεζεο θσηνηππηθψλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηα αληαιιαθηηθά λα είλαη γλήζηα θαη λα παξαδνζεί ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ην παιαηφ κε 

ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

 

 
Α/Α 7α) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια εξαρτημάτων για τα μόνιτορ GE ENGSTROM Pro και R860 τησ 

Μονάδασ Εμφραγμάτων» 

 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηνπο αλαπλεπζηήξεο ENGSTROM Pro θαη R860 ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GE: 

 

- Βαιβίδεο εθπλνήο πιήξεηο κε αηζζεηήξα ξνήο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (θιηβαληδφκελεο), ηεκάρηα 2  (800,00€ + 
Φ.Π.Α) 

 
Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε αλαπλεπζηήξεο GE. 

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. 

Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ  GE. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα πξνζθνκηζζνχλ κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο πξνζθνξάο. 

 

        Α/Α 7β) Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ γηα ηα κφληηνξ GE ENGSTROM Pro θαη R860 ηεο Μνλάδαο 
Δκθξαγκάησλ» 

 
πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηνπο αλαπλεπζηήξεο ENGSTROM Pro θαη R860 ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GE: 
 

- Καιψδηα λεθεινπνηεηή, ηεκάρηα 3 (550,00€ + Φ.Π.Α) 



 
Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε αλαπλεπζηήξεο GE. 
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. 

Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ  GE. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα πξνζθνκηζζνχλ κε ηελ θαηάζεζε 
ηεο πξνζθνξάο. 

 
                      ΘΑ ΞΟΝΡΗΚΖΘΔΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΞΝ ΔΛΑΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ ΞΝ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΗΓΝΠ 7α 

ΘΑΗ  7β  ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΝΗΘΗΛΝΚΗΘΑ ΠΚΦΔΟΝΠΑ (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)  

 
Α/Α 8α) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια εξαρτημάτων για τα μόνιτορ GE DASH 5000 τησ Μονάδασ 

Εμφραγμάτων» 

 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηα κφληηνξ DASH 5000 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GE: 

 

- Καιψδηα απνιήμεηο ζεη, 3-πνιηθέο (δαγθάλεο) ECG, ηεκάρηα 3  (270,00€ + Φ.Π.Α) 

 

Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κφληηνξ GE. 

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. 

Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ  
GE. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα πξνζθνκηζζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο. 
 

Α/Α 8β) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια εξαρτημάτων για τα μόνιτορ GE DASH 5000 τησ Μονάδασ 
Εμφραγμάτων» 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηα κφληηνξ DASH 5000 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GE: 

- σιήλεο ζχλδεζεο πεξηρεηξίδσλ γηα ζχλδεζε κε dinaclick 3.6m  (λα ζπλνδεχεηαη απφ πεξηρεηξίδα 23-33 

εθ. ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ έθαζηνο) NIBP, ηεκάρηα 3 (300,00€ + Φ.Π.Α) 

Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κφληηνξ GE. 

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. 

Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ  
GE. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα πξνζθνκηζζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο. 

 

 

Α/Α 8γ) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια εξαρτημάτων για τα μόνιτορ GE DASH 5000 τησ Μονάδασ 
Εμφραγμάτων» 



πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηα κφληηνξ DASH 5000 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GE: 

- Πεξηρεηξίδεο 23-33 εθ. ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ηεκάρηα 3 (90,00€ + Φ.Π.Α.) 

Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κφληηνξ GE. 

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. 

Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ  
GE. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα πξνζθνκηζζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο. 
 

ΘΑ ΞΟΝΡΗΚΖΘΔΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΞΝ ΔΛΑΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ ΞΝ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΗΓΝΠ 8α,   

8β ΘΑΗ  8γ ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΝΗΘΗΛΝΚΗΘΑ ΠΚΦΔΟΝΠΑ (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)  

 
 

Α/Α 9) «Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια λαμπηήπυν για ηον οδοθυηιζμό ηος Λοζοκομείος» 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ νδνθσηηζκό πεξηκεηξηθά 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο : 

- Λάκπα αηκώλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο γηα ζηύιν νδνθσηηζκνύ 10m-250W E40 θαηάιιειε γηα 

αλνηρηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ θσηηζηηθά. Γαιαθηόρξσκε: d 227,0mm-1 91,0mm. Ολνκαζηηθή 

θσηεηλή ξνή από 27000lm θαη άλσ. Ελδεηθηηθνύ ηύπνπ OSRAM VIALOX NAV-E (SON-E) 9 

(ηεμ.20). 

- Εθθηλεηήο γηα ηηο αλσηέξσ ιάκπεο 400w 220/230/240v 50-60Hz. Ελδεηθηηθνύ ηύπνπ schwabe 

CD400 4K HS70-400W (ηεμ.10). 

- Μεηαζρεκαηηζηήο γηα ηηο αλσηέξσ ιάκπεο (for high pressure sodium vapour and metal halide 

lamp with ext. superimposed ignitor (Z) 250w/3,00A/ι0,40/tw130/Δt80 230V/50Hz. 

Ελδεηθηηθνύ ηύπνπ schwabe NaHJ 250716.8 (ηεμ.12). 

- Ππθλσηήο γηα ηηο αλσηέξσ ιάκπεο 25κF 5% 250VAC 50/60Hz 30/85
o
C (ηεμ.15). 

 

ΘΑ ΞΟΝΡΗΚΖΘΔΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΞΝ ΔΛΑΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ ΞΝ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΗΓΝΠ ΚΔ 

Α/Α 9 ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΚΦΔΟΝΠΑ (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)  

 
Α/Α 10) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια μεταλλικϊν φίλτρων μονάδων ανεμιςτθρων ψευδοροφθσ» 
 

Προμήθεια των κάτωθι μεταλλικϊν φίλτρων για πζντε (5) διαφορετικζσ μονάδεσ ανεμιςτήρων (FCU) 
ψευδοροφήσ με τα εξήσ τεχνικά χαρακτηριςτικά: 

 
1. F2 PHCD3-20:………..10 τμχ.  
2. F3 PHCD3-30:………..10 τμχ. 
3. F4 PHCD3-50:………..10 τμχ. 
4. F6 PHCD3-80:………..10 τμχ. 
5. F8 PHCD3-100:………2 τμχ.  

 
Απαιτείται από τον προμηθευτή να λειτουργεί με ςφςτημα διαχείριςησ ποιότητασ ςφμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα EN ISO 9001:2015 και να φζρει εγγφηςη τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ των μεταλλικϊν φίλτρων. 
Η παράδοςη των φίλτρων θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο εντόσ πζντε ημερϊν, από την ζκδοςη 

τησ ςχετικήσ απόφαςησ.  
Σα ανωτζρω να κατατεθοφν με την προςκόμιςη τησ οικονομικήσ προςφοράσ. 
 

ΘΑ ΞΟΝΡΗΚΖΘΔΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΞΝ ΔΛΑΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ ΞΝ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΗΓΝΠ Α/Α 
10 ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΝΗΘΗΛΝΚΗΘΑ ΠΚΦΔΟΝΠΑ (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)  

 



Α/Α 11) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια και αντικατάςταςη ανταλλακτικοφ για την 
εξεταςτικθ μονάδα ΩΡΛ του Τ.Ε.Π. » 

Πξνκήζεηα πξνο αληηθαηάζηαζε κηαο αληιίαο απνρέηεπζεο εθθξηκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 

θηάιεο θαη ηεο πιαθέηαο main board νδήγεζεο  γηα ηελ εμεηαζηηθή κνλάδα ησλ ΩΡΛ ηύπνπ 

OTOCOMPACT ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ EUROCLINIC (S/N:BH130031) πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

Σ.Ε.Π. 

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

πξόηππα EN ISO 13485:2012, EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΔΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ/γεηνπ Τγείαο.  

Σα αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο θαη θαηαιιειόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό 

νίθν (λα θαηαηεζνύλ) θαζώο θαη ζήκαλζε CE. ε πεξίπησζε κε ζπκβαηόηεηαο ησλ αληαιιαθηηθώλ κε 

ηηο κνλάδεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ. 

Να δνζεί εγγύεζε ησλ αληαιιαθηηθώλ γηα 2 έηε. 

Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά κε ηελ πξνζθόκηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

 

Α/Α 12) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια ανταλλακτικϊν για τα φορεία του ΤΕΠ» 

Πξνκήζεηα είθνζη (20) κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο πιατλψλ πξνζηαηεπηηθψλ θάγθεισλ θνξείσλ ΣΔΠ  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2015 θαη  λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. 

Δπηζπλάπηεηαη ην αλσηέξσ ζρεηηθφ. 
 

Α/Α 13) «Ξπομήθεια θπέον για τςγεία και air conditions» 

 

Προμήθεια φρζον για την λειτουργία των ψυγείων και των air conditions του Νοςοκομείου, των ΚΕΦΙΑΠ, του 
ΚΨΤ, των Ξενϊνων και του Δ.ΙΕΚ. 

Αναλυτικότερα απαιτοφνται: 
- Φρζον R404 φιάλη 10 κιλϊν  (4 τμχ.) 
- Φρζον R134 φιάλη 10 κιλϊν  (1 τμχ.) 
- κληρή χαλκοκόλληςη HARRIS  (1 κιλό) 

την τιμή ςυμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των δεκάκιλων φιαλϊν. 
Να κατατεθοφν από τον υποψήφιο ανάδοχο με την προςκόμιςη τησ οικονομικήσ προςφοράσ τα κάτωθι: 
- ISO 9001:2015 για εμπορεία και διαμονή ιατρικϊν αερίων και ιατρικϊν ςυςκευϊν για κατ’οίκον 

νοςηλεία, νοςηλευτικά ιδρφματα, διαγνωςτικά κζντρα, ιατρεία και εργαςτήρια ΔΤ8δ/ΓΠ οικ.1348 για εμπορεία 
και διανομή ιατρικϊν αερίων και ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

- ISO 13485:2016 για επιςκευή και ςυντήρηςη αναπνευςτικϊν ςυςκευϊν και ςυναφή ιατροτεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ. 
 

 
ΘΑ ΞΟΝΡΗΚΖΘΔΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΑΞΝ ΔΛΑΛ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ ΞΝ ΠΡΝ ΠΛΝΙΝ ΡΖΠ ΓΗΑ ΡΝ ΔΗΓΝΠ 13 

Α/Α ΘΑ ΔΗΛΑΗ ΝΗΘΗΛΝΚΗΘΑ ΠΚΦΔΟΝΠΑ (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)  

 

Α/Α 14) «Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια δεκαπολικού καλυδίος αζθενούρ για ΖΘΓ ηηρ 

Κονάδαρ Δμθπαγμάηυν» 

πξνκήζεηα ελφο δεθαπνιηθνχ θαισδίνπ αζζελνχο (πιήξεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ζεη απφ 4 
καληαιάθηα θαη ελφο ζεη απφ 6 θνχζθεο) γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν Mac 1600 GE κε sn SDE13006000YNA ηεο 

Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ. 

 



Σν εμάξηεκα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηνλ ΗΚΓ GE. 

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. 

Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απνθιεηζηηθφηεηαο εηζαγσγήο θαη δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ  
GE. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα πξνζθνκηζζνύλ κε ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

 

 

 
Α/Α 15) «Έγκριςη δαπάνησ για την προμθιεια ανταλλακτικοφ για το φωτοτυπικό Samsung του 

Πρωτοκόλλου» 

Πξνκήζεηα ελφο frame main pickup  γηα ην θσηνηππηθφ Samsung K3250 ηεο Γξακκαηείαο (Πξσηφθνιιν). 

Η αληηθαηάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία «MK PC TECH Καξαγεψξγνπ Διέλε & ηα Δ.Δ.» ζχκθσλα κε 

ηελ αξ.52/2022 ζχκβαζε πεξί ζπληήξεζεο θσηνηππηθψλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ην αληαιιαθηηθφ λα είλαη γλήζην θαη λα παξαδνζεί ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ην παιαηφ κε 
ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

Η αληηθαηάζηαζή ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 
Δπηζπλάπηεηαη ην αλσηέξσ ζρεηηθφ θαη παξαθαινχκε ζχληνκα γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο 

 
Α/Α 16) «Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια επεξεπγαζμένος άλαηορ για ηo ζύζηημα αθαλάηυζηρ 

ηηρ Κ.Ρ.Λ και ηος ςδποζηαζίος ηος Λοζοκομείος» 

 

Προμήθεια 10 τόνων καθαροφ πλυμζνου μαγειρικοφ άλατοσ Νο2 ή επεξεργαςμζνου για το ςφςτημα 
αποςκλήρυνςησ (όχι ακατζργαςτου), για τη λειτουργία του ςυςτήματοσ αφαλάτωςησ των 
μηχανημάτων τησ Μ.Σ.Ν. και του υδροςταςίου του Νοςοκομείου. 

Η ποςότητα θα διαρκζςει για περίπου 12 μήνεσ. 

 

 

 

                                                                                                                         Ν  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 
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