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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΑΙΑΘΡΗΘΩΛ ΘΑΗ 

ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ  (1)2023» 

 
ΑΟ. ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  I SUPPLIES:  187  -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. 6ε/28-02-2023 ζέκα 11ν απφθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα  δηαγσληζκνχ. 

        2) Η αξ. δέζκεπζε 622/24-02-2023  κε ΑΓΑ: 91ΑΦ46904Μ-ΩΘΗ αλάιεςε ππνρξέσζεο.   

 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΛΔΗ 

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

ηερληθή ππεξεζία  (1)2023» 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 ΑΠ ΗΜΔΡ/ΝΙΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟ
ΟΣΗ
ΣΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 
/ΣΔΜΑΥΙΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α
. 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ 
ΦΠΑ 

ΚΑΔ 

1 17625 14/12/2022 Ππομήθεια 
επαναθοπηιζόμε
νων μπαηαπιών 
για απινιδωηέρ 
GE Responder 
AED PRO ηηρ 
Μ+Γ Κλινικήρ 

2 800,00 € 1.600,00 € 24% 1.984,00 € 1439AN 

2 15859 14/11/2022 
Έγκπιζη 
δαπάνηρ για ηην 
ππομήθεια 
διπλών ηποσών 
κλινών Μ.Ε.Θ 

3 366,67 € 1.100,00 € 24% 1.364,00 € 1439AN 
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3 311 9/1/2023 
Έγκπιζη 

δαπάνηρ για ηην 
ππομήθεια 

ηλεκηπονικών 
μονάδων 

ελέγσος κλινών 
Μ.Ε.Θ 

5 600,00 € 3.000,00 € 24% 3.720,00 € 1439AN 

4 15930 15/11/2022 Έγθξηζε 

δαπάλεο γηα 

ηελ πξνκήζεηα 

επηηνίρησλ 

κνλώλ 

ξννκέηξσλ Ο2 

κε πγξαληήξα 

γηα ηε 

Οξζνπεδηθή 

Κιληθή 

6 83,33 € 500,00 € 24% 620,00 € 1439AN 

5 357 10/1/2023 

Eγθξηζε 

δαπάλεο γηα 

ηελ πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθώλ 

ζπξώλ 

ρεηξνπξγείσλ 

θαη ηνηρνπνηίαο 

1 2.650,00 
€ 

2.650,00 € 24% 3.286,00 € 1413AN 

6 1193 25/1/2023 Έγκπιζη 
δαπάνηρ για ηην 
ππομήθεια 
ανηαλλακηικών 
για ηα μόνιηοπ 
GE ηηρ 
Καπδιολογικήρ 
Κλινικήρ 

3 400,00 € 1.200,00 € 24% 1.488,00 € 1439AN 

7 1357 27/1/2023 Έγκπιζη 
δαπάνηρ για ηην 
ππομήθεια 
καλωδίων 
οξςμεηπίαρ για ηα 
ηλεκηπονικό 
πιεζόμεηπο-
οξύμεηπο GE ηηρ 
Παθολογικήρ 
Κλινικήρ 

3 166,67 € 500,00 € 24% 620,00 € 1439AN 

8 215 5/1/2023 

Έγκπιζη 
δαπάνηρ για ηην 
ππομήθεια 
καλωδίος 
μέηπηζηρ 
αιμαηηπήρ 
πίεζηρ για 
μόνιηοπ ηηρ 
Χειποςπγικήρ 
Κλινικήρ 1 160,00 € 

160,00 € 24% 198,40 € 

1439ΑΝ 

9 254 9/1/2023 

Έγκπιζη 
δαπάνηρ για ηην 
ππομήθεια 
πεπισειπίδων για 
ηα μόνιηοπ GE 
DASH 5000 ηηρ 
Μονάδαρ 5 36,00 € 

180,00 € 24% 223,20 € 

1439ΑΝ 



Εμθπαγμάηων 

10 1597 1/2/2023 

Πξνκήζεηα 

πιηθώλ 

ςπθηηθνύ γηα 

ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ 

ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 1 
2.600,00 

€ 

2.600,00 € 24% 3.224,00 € 

1439ΑΝ 

11 14919 26/10/2022 

Έγκπιζη 
δαπάνηρ για ηην 
ππομήθεια 
ανηαλλακηικών 
για ηα θοπεία ηος 
ΤΕΠ 20 25,00 € 

500,00 € 24% 620,00 € 

1439ΑΝ 

12 2212 10/2/2023 

Ζγκριςη 
δαπάνησ για την 
ςυντήρηςη των 

θαλάμων 
βιολογικήσ 
αςφάλειασ 

κάθετησ 
νηματικήσ ροήσ 

του 
Εργαςτηριακοφ 

Σομζα 1 

1.850,00 1.850,00 € 24% 2.294,00 € 0889ΑΝ 

1.750,00 

1.750,00 € 24% 

2.170,00 € 1439ΑΝ 

ΤΝ
ΟΛ
Α           

17.590,00 € 

  21.811,60€    
 

 
 

 
 

 

 
 

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

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ : 21.811,60  €  με Φ.Ξ.Α. 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ:  19/03/2023  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. 

http://isupplies.gr/
http://isupplies.gr/auth/register


    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. 
 
Ξαρακαλείζθε να ζσμμεηέτεηε μόνο εθόζον έτεηε εηοιμοπαράδοηο σλικό και άμεζη παράδοζη. 

 

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 ΜΗΣΡΩΟ, ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ, 

ΒΔΒΑΙΩΗ 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 προζθοράς: Αλαιπηηθά ζε ΔΤΡΩ 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). 

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. 

 

Σρόνος ιζτύος προζθορών: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή 

ηνπο γηα ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

 
Ρρόπος παράδοζης - παραλαβής: 

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

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) «Προμικεια επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν για απινιδωτζσ GE Responder AED PRO τθσ Μ+Γ 
Κλινικισ» 

 

Πξνκήζεηα δχν θαηλνχξησλ εξγνζηαζηαθψλ κε επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα ηνπο 

απηληδσηέο GE Responder AED PRO κε sn 4420330 θαη 4420331 ηεο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο. 

Οη κπαηαξίεο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηέο κε ηα κεραλήκαηα. 

Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 
EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 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-πηζηνπνηεηηθά. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην 

πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ κπαηαξηψλ θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ θαηαζθεπαζηή GE. 

 

 

 

Α/Α 2): «Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν προμικεια 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 φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ. 

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. 

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

 

Α/Α 3) «Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν προμικεια θλεκτρονικϊν μονάδων ελζγχου κλινϊν Μ.Ε.Θ.» 

Πξνκήζεηα πέληε (5) θαηλνχξησλ ειεθηξνληθψλ κνλάδσλ ειέγρνπ θηλήζεσλ CB20 γηα λνζνθνκεηαθή θιίλε Μ.Δ.Θ. 

απνηεινχκελε έθαζηε απφ: 

 

- CU200000011064 4CH, wo/SW 

- CP2000000A01069 230V, 200W, CL1, PSU for CB20, 230V, IPX6 
- BA 2016-0200-000 IPX6, 24V, RAL 7035, IP66 

 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά δελ επηζθεπάδνληαη παξά αληηθαζίζηαηαη. 

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

αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ. 
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. 

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

Α/Α 4) «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. 

 

Αλαιπηηθόηεξα: 
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. 

Να δηαζέηεη κία έμνδν θνριησηή γηα ηε ζχλδεζε δηάθνξσλ ζπζθεπψλ (πγξαληήξεο, ζπλδεηηθά ζσιήλσλ  

θηι). Η 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 ΜΔΘ. 

Σν ξνφκεηξν λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπλερνχο ξχζκηζεο ηεο ξνήο κέρξη 15 ιίηξα αλά ιεπηφ κε 
πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. 

Η 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. Η βαζκνλφκεζε 

ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο ηνπ ξνφκεηξνπ λα είλαη 0–15 ιίηξα αλά ιεπηφ. Η 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. Με αθξίβεηα ± 0.25 lpm απφ 0,5 lpm  έσο 5lpm θαη ± 0.50 lpm απφ 6 lpm  έσο 15lpm. 
Η πίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξνφκεηξνπ θαζψο θαη ε πίεζε βαζκνλφκεζεο 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 Δπξσπατθή 

νδεγία 93/42/ ΔΔC. 



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

πξνζθνξάο). 

 
 

 
Α/Α 5) «Έγκριζη δαπάνης για ηην προμήθεια ανηαλλακηικών θσρών τειροσργείων και ηοιτοποιίας» 

 
Αληαιιαθηηθά γηα ηηο ρεηξνπξγηθέο ζπξφκελεο ζχξεο θαη ηελ ηνηρνπνηία. Αλαιπηηθφηεξα: 

1.  Γηαθφπηεο αγθψλα (5 ηκρ./120,00€ + Φ.Π.Α.) 

Καηάιιεινο γηα απηφκαηεο πφξηεο, κε ειαηήξην επαλαθνξάο θαη εξγνλνκηθφ ζρήκα. Καηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε 
ζε ηνίρν, ζχλδεζε ζηελ πθηζηάκελε θαισδίσζε κε θνπκπσηέο θιέκεο κηαο ρξήζεο γηα έλα θαιψδην. Υξψκα: γθξη, 

πιηθφ : πιαζηηθφ, ρξήζε.  

Πιήξεο κε απηνθφιιεην ζπκβφισλ. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 208Υ78Υ18 ρηι. 

 Γηαθφπηεο πξνγξάκκαηνο (Program switch – PGS) (5 ηκρ./170,00€ + Φ.Π.Α.) 

Αζχξκαηνο δηαθφπηεο (ηνίρνπ), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ΚΟΝΔ ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
αιιαγή ησλ ιεηηνπξγηψλ απηφκαηεο πφξηαο. 

- Λεηηνπξγίεο πφξηαο: απηφκαηε, αλνηρηή ζέζε, κνλφδξνκε, θιεηζηή (ή πξναηξεηηθή θιεηδσκέλε), ζεξηλή / 
ρεηκεξηλή ζέζε, άλνηγκα αθνινπζίαο (ζε πεξίπησζε ζχλδεζήο ηεο κε άιιε απηφκαηε ζχξα) θαη επαλαθνξά. 

Δχξνο: 15-35 κέηξα 

2. Φάζεο πξνζηαζίαο PVC(100 κέηξα/12,00€ + Φ.Π.Α.) 
Απηνθφιιεηε ηαηλία πιάηνπο 20cm θαη πάρνπο 2mm, ρσξίο ηνπνζέηεζε ρξψκαηνο γθξη αλζξαθί.  

Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 
EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 θαη OHSAS 18001:2007. 



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

 

 
 

 

Α/Α 6) «Έγκριζη δαπάνης για ηην προμήθεια ανηαλλακηικών για ηα μόνιηορ GE ηης Θαρδιολογικής 

Θλινικής» 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα κφληηνξ παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 
- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηχινπ ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηερλνινγίαο TS (ηκρ. 3) γηα κφληηνξ GE B125. 

- Καιψδην νμπκεηξίαο 3κ. δαρηχινπ ηερλνινγίαο TS (ηκρ. 2) γηα κφληηνξ GE B125. 

- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηχινπ ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ DS-100A ηερλνινγίαο Nellcor (ηκρ. 1) γηα 
κφληηνξ GE DASH 5000. 

 

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 7) «Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν προμικεια καλωδίων οξυμετρίασ για τα θλεκτρονικό πιεςόμετρο-

οξφμετρο GE τθσ Πακολογικισ Κλινικισ» 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ειεθηξνληθό πηεζόκεηξν-νμύκεηξν GE DINAMAP V100 ηεο 
Παζνινγηθήο Κιηληθήο. 

- Καιψδην νμπκεηξίαο 3κ. δαρηχινπ ηερλνινγίαο TS (ημτ. 3). 

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 8) «Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν προμικεια καλωδίου μζτρθςθσ αιματθρισ πίεςθσ για μόνιτορ τθσ 
Χειρουργικισ Κλινικισ» 

 

    Πξνκήζεηα ελόο θαισδίνπ κέηξεζεο αηκαηεξήο πίεζεο (adapter cable for transducer cables) γηα ην 
κφληηνξ Nihon Kohden BSM 2301K ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο. 

Σν εμάξηεκα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηφ κε ηνλ πξναλαθεξφκελν ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

EN ISO 13485:2016, 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  
Nihon Kohden. 

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

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 



Α/Α 9) «Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν προμικεια περιχειρίδων για τα μόνιτορ GE DASH 5000 τθσ Μονάδασ 
Εμφραγμάτων» 

Πξνκήζεηα πέληε (5) κεγάισλ πεξηρεηξίδσλ 31-40 εθ. ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ απφιπηα ζπκβαηέο κε ηα 

κφληηνξ GE DASH 5000 ηεο Μνλάδαο Δκθξαγκάησλ. 

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 10) «Προμικεια υλικϊν ψυκτικοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου» 
Προμήθεια των κάτωθι υλικϊν ψυκτικοφ για την κάλυψη των αναγκϊν του Νοςοκομείου: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Πυκνωτήσ 25μF ± 5% 450 VAC 50/60Hz με ακροδζκτεσ 5 

2 Πυκνωτήσ 30μF ± 5% 450 VAC 50/60Hz με ακροδζκτεσ 10 

3 Πυκνωτήσ 35μF ± 5% 450 VAC 50/60Hz με ακροδζκτεσ 20 

4 Πυκνωτήσ 40μF ± 5% 450 VAC 50/60Hz με ακροδζκτεσ 10 

5 Πυκνωτήσ 2μF ± 5% 450 VAC 50/60Hz με ακροδζκτεσ 10 

6 Πυκνωτήσ 2,5μF ± 5% 450 VAC 50/60Hz με ακροδζκτεσ 10 

7 Πυκνωτήσ 3μF ± 5% 450 VAC 50/60Hz με ακροδζκτεσ 10 

8 Πυκνωτήσ 3,5μF ± 5% 450 VAC 50/60Hz με ακροδζκτεσ 10 

9 ετ λάςτιχα μεταγγίςεωσ (ψυκτικοφ) R134a-R407c-R404a, 600/3000psi, μήκοσ 
0,90μ.  

3 

10 Μανόμετρο χαμηλήσ  (Μ250) R134a,R404a,R410a,R22   Φ68mm 1 

11 Ψυκτικόσ χαλκόσ  1/4(0,80×6,35)0,80×״ κουλοφρα 1 

12 Ψυκτικόσ χαλκόσ  3/8(0,80×9,52)0,80×״ κουλοφρα 1 

13 Εφκαμπτη μόνωςη μαφρη  6×6mm για χαλκοςωλήνα 1/4" 30 

14 Εφκαμπτη μόνωςη μαφρη  6×10mm για χαλκοςωλήνα 3/8" 30 

15 Σαινία αυτοκόλλητη κλιματιςτικοφ, λευκή, μήκοσ 20m και πλάτοσ 50mm 10 

16 Χαλκοκόλληςη Harris ςκληρή ςε μορφή βζργασ 3,00mm×1,00mm 50 

17 Λάςτιχο αποχζτευςησ κλιματιςτικοφ Φ16 λευκό κουλοφρα 30 

18 Καλϊδιο ρεφματοσ ΝΤΜ 5×1,5 mm εφκαμπτο λευκό 100 

19 Καλϊδιο ρεφματοσ ΝΤΜ 5×2,5 mm εφκαμπτο λευκό 100 

20 Φλόγιςτρο (κεφαλή) επαγγελματικό, victor-turbotorch stk-9 για φιάλεσ mapp  
gas, κεφαλή με περιςτρεφόμενο ςτόμιο 360°, ζωσ 2400 °C 

1 

21 Φιάλη MAPP GAS (TurboTorch professional map//pro καθαρό βάροσ 399,7g/14.1 
oz 

5 

22 Φρεον 404 των 10kg 1 

23 Μοτζρ για κοντζνςερ ςε καταψφκτη YZF25-40 25/95W 240V 1300 RPM 3 

 
Λφγσ ηνπ φγθνπ ησλ πιηθψλ νη πξνζθνξέο ζα γίλνπλ δεθηέο κφλν γηα ην ζχλνιφ ηνπο θαη φρη κεκνλσκέλα. 

 

 

Α/Α 11) «Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν προμικεια ανταλλακτικϊν για τα φορεία του ΣΕΠ» 



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

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθαξκόδεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ISO 9001:2015 θαη  λα θέξεη 

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

Δπηζπλάπηεηαη ην αλσηέξσ ζρεηηθό. 
 

Α/Α 12) «Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν ςυντιρθςθ των καλάμων βιολογικισ αςφάλειασ κάκετθσ νθματικισ ροισ 
του Εργαςτθριακοφ Σομζα» 

.(εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά) πληήξεζε ησλ πέληε (5) (από ην ζύλνιν ησλ επηά) ζαιάκσλ βηνινγηθήο 

αζθάιεηαο θάζεηεο λεκαηηθήο ξνήο ηνπ νίθνπ Telstar model BIO II Advance 4 κε sn: -CS517313-

CS517314-CS517315-CS517317-CS517307 πνπ βξίζθνληαη ζηνλ Δξγαζηεξηαθό Σνκέα. 

Οη ζάιακνη κε sn:  CS517312 θαη  CS517316 δελ ζα ζπληεξεζνύλ δηόηη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

 

Η ηειεπηαία ζπληήξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019. Βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

νίθνπ ε ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 4 ρξόληα ή θάζε 4000 ώξεο ιεηηνπξγίαο.   

 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ είλαη νη αθόινπζεο: 

-Μεδεληζκόο ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο θαη αιιαγή εκεξνκελίαο ηειεπηαίαο αληηθαηάζηαζεο θίιηξσλ ζηηο 

ελδείμεηο ησλ κεραλεκάησλ 

-Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο Η14 δηαζη.1220Υ457Υ69mm ζε θάζε ζάιακν 

-Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ αέξνο Η14 δηαζη.610Υ457Υ69mm ζε θάζε ζάιακν 

-Καζαξηζκόο εζσηεξηθόο ηνπ ζαιάκνπ 

-Smoke test (ηεζη αλίρλεπζεο δηαξξνώλ) 

-Ρύζκηζε ηνπ probe sensor 

-Έιεγρνο ειεθηξνληθώλ κεξώλ ηνπ κεραλήκαηνο 

-Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

-Έιεγρνο ηαρύηεηαο ξνήο ηνπ αέξα, ζύκθσλα κε ηα standards ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

-Έιεγρνο κνηέξ euxast flow. 

- Έιεγρνο θαη δνθηκή θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 

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  

TELSTAR. 

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

θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 
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