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Φαμ: 26410-25955  

         Email: promitheies@hospital-agrinio.gr                                                             
                                

                                                                                                
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ  ΞΖΟΔΠΗΔΠ-ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΔΠ 

(2)/2023 ΡΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  
ΑΟ. ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  I SUPPLIES: 188   -2022 

 

   Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/08.08.2016 

Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ηεο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) & ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.4782/2021. 

ΠΣΔΡ.1) Ζ αξ. 6ε/28-02-2023 ζέκα 9ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα  δηαγσληζκνχ. 

        2) Ζ αξ. δέζκεπζε 621/24-02-2023 κε ΑΓΑ: 6ΒΜΝ46904Κ-ΕΑΘ αλάιεςε ππνρξέσζεο.   

 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΛΔΗ 

Ρελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππεξεζίεο – ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο (2) /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 ΑΞ ΖΚΔΟ/ΛΗΑ ΑΗΡΗΝΙΝΓΗΑ ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 
/ΡΔΚΑΣΗΝ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ ΞΟΝ 
Φ.Ξ.Α 

Φ.Ξ.Α. ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ ΚΔ 
ΦΞΑ 

ΘΑΔ 

1 154
0 

31/1/2023 Έγθξηζε 

δαπάλεο γηα 

ηελ εηήζηα 

ζπληήξεζε 

όιωλ ηωλ 

θωηνηππηθώλ 

ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, 

ΚΨΥ, 

ΚΕΦΙΑΠ θαη 

ΔΙΕΚ 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 24% 2.480,00 € 0889ΑΛ 

2 
197

6 7/2/2023 

Έγθξηζε 

δαπάλεο γηα ηελ 
εηήζηα 

ζπληήξεζε ησλ 

απηφκαησλ 
παιφθξαθησλ 

ζπξφκελσλ 
ζπξψλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ 
Αγξηλίνπ 10 

350,00 € 3.500,00 € 24% 4.340,00 € 

0863ΑΝ 
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3 
157

5 1/2/2023 

Έγθξηζε 

δαπάλεο γηα 

ηελ 

πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε 

ηωλ monitors 

θαη ηωλ 

θεληξηθώλ 

ζηαζκώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 7 

857,14 € 6.000,00 € 24% 7.440,00 € 

0889ΑΝ 

5 
276

0 22/2/2023 

Έγθξηζε 

δαπάλεο γηα 

ηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζε

ο βιάβεο 

ζηνπο πίλαθεο 

απηνκαηηζκνύ 

ηνπ   

Ννζνθνκείνπ 1 6.000,00 € 

4.000,00 € 24% 4.960,00 € 1429AN 

2.000,00 € 24% 2.480,00 € 

0879AN 

            17.500,00 €   21.700,00 €   

  

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

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ : 21.700,00  € 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 Λνζνθνκείν 

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

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

    Ξξνθεηκέλνπ 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. 

    Ζ 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 ΔΝΦ 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. Νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία απαξαίηεηα: 

α)  Θσδηθφο είδνπο Λνζνθνκείνπ 

β)  Θσδηθφο είδνπο εηαηξείαο 

γ)  Θσδ. Θαηαζθεπαζηή 

δ)  Θαηεγνξία θαη πεξηγξαθή πιηθνχ 

ε)   REF Number 

ζη)  Θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

2. Πηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο παξαηεξεηεξίνπ είδνπο 

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

http://isupplies.gr/
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ππεχζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηφ. 

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

κεηξψν ηνπ ΔΘΑΞΡ, αιιά αληίζηνηρε απφ ηνλ ΔΝΦ. Θα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ 

πξντφληνο ζην Κεηξψν Ηαηξνηερλνινγηθνχ ηνπ ΔΝΦ (GreMDIS), πην ζπγθεθξηκέλα ν Θσδηθφο ΔΝΦ θαη πεχζπλε 

Γήισζε αληηζηνίρηζεο ηνπ θσδηθνχ ΔΝΦ κε ηνλ ΔΑΛ. 

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

5. Λα 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. Πε πεξίπησζε κε δήισζεο ελλνείηαη 

φηη ππάξρεη εηνηκνπαξάδνην πιηθφ θαη θαη επέθηαζε άκεζε παξάδνζε. 

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

Α) Νηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

Β) Ρερληθή 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) Ρα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (ΞΝΗΛΗΘΝ ΚΖΡΟΩΝ, ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ, 

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΓΔΚΖ).Πε 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. Ρα παξαπάλσ δελ 

εθαξκφδνληαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) 

επξψ (ρσξίο ΦΞΑ). 

 
ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΔΛ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΔΠ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΛΡΑΗ 

Ριμή προζθοράς: Αλαιπηηθά ζε ΔΟΩ θαη ζηαζεξή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. Λα δειψλεηαη θαη ν 

ΦΞΑ πνπ ππφθεηηαη ην είδνο. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ Ρηκή Ξαξαηεξεηεξίνπ (φπνπ 

ππάξρεη). 

Ξξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην Ξ. Ρ. ηεο ΔΞ (άξζξν 24 ηνπ Λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ν ΦΞΑ βαξχλεη ην λνζνθνκείν. 

 

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

ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

 
Ρρόπος παράδοζης - παραλαβής: 

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

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

εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

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

γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ρα 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 Λνζνθνκείνπ, ε επσλπκία, θαη ζε θάζε παξαζηαηηθφ αγνξάο (δειηίν απνζηνιήο 

θαη ηηκνιφγην) θσδηθφο ΔΝΦ θ.η.ι. 

 Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πε 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. Ν Ξξνκεζεπηήο 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. Θαηά 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. Νη 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. Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

ζα απνξξίπηνληαη. 

3. Πε 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. Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. Πε 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 Ξξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ πνπξγείσλ 

6. Ν Ξξνκεζεπηήο 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): «Ζγκριςη δαπάνησ για την ετήςια ςυντήρηςη όλων των φωτοτυπικών του Νοςοκομείου, ΚΨΥ, ΚΕΦΙΑΠ 
και ΔΙΕΚ» 

Ετιςια ςυντιρθςθ και επιςκευι των κάτωκι φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων του Νοςοκομείου Αγρινίου, ΚΕΦΙΑΠ 
Αγρινίου – Αμφιλοχίασ, Κ.Ψ.Τ. και Δ.ΙΕΚ. 
Η τρζχουςα ςφμβαςθ με αρ. 92/2022 λιγει ςτισ 25/3/2023. 

 
Αναλυτικότερα τα φωτοτυπικά ζχουν ωσ εξήσ: 

1. SAMSUNG MULTIXPRESS K3250NR s/n 0A82BJPJ20002VM (ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ-ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) 
2. SAMSUNG MULTIXPRESS K3250NR s/n 0A82BJDH8000AD (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) 
3. SAMSUNG MULTIXPRESS K3250NR s/n 0A82BJLKC00038F (ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ-ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) 
4. REX ROTARY MP2501L s/n E353M420027 (Γ.Ε.Ι.-ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) 
5. REX ROTARY MP2501L s/n E353M420082 (Σ.Ε.Π.-ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) 
6. REX ROTARY MP2501L s/n E353M420075 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) 
7. SAMSUNG K3250 (ΜΙΘΟΔΟΙΑ – ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) 
8. TRIUMPH ADLER DC2316 s/n CD1316 (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ) 
9. UTAX CD 1120 (Κ.Ψ.Τ.) 
10. KYOCERA TASKALFA 3212i (Κ.Ψ.Τ.) 
11. KYOCERA KM2050 (ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου) 
12. KONIKA MINOLTA BIZHUB 185 (ΚΕΦΙΑΠ Αμφιλοχίασ) 
13. RICOH MP2014 (Δ.ΙΕΚ) 

 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να πραγματοποιεί διμθνιαίο ζλεγχο ςτα φωτοτυπικά του Νοςοκομείου, μθνιαίο ζλεγχο ςτα 
υπόλοιπα κακϊσ και ςφνταξθ ςχετικισ τεχνικισ ζκκεςθσ για τθν κατάςταςθ του εξοπλιςμοφ. 
Η ανωτζρω δαπάνθ περιλαμβάνει επίςθσ απεριόριςτεσ ζκτακτεσ επιςκζψεισ επιςκευισ των αναφερόμενων 
μθχανθμάτων. 
Ο χρόνοσ απόκριςθσ από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ, θ οποία κα γίνεται μζςω τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, ορίηεται 
ςτισ (2) ϊρεσ για επιτόπιο ζλεγχο τθσ βλάβθσ ςτο χϊρο που βρίςκεται το φωτοτυπικό.   
ε περίπτωςθ που το προσ επιςκευι είδοσ δεν μπορεί να επιςκευαςτεί από τον ανάδοχο, κα πρζπει να επιλθφκεί 
τθσ βλάβθσ τεχνικόσ το πικανό κόςτοσ του οποίου κα βαρφνει τον ανάδοχο. 
ε περίπτωςθ που απαιτθκεί αντικατάςταςθ ανταλλακτικοφ, ο ανάδοχοσ κα κατακζτει αναλυτικι ςχετικι Σεχνικι 
Ζκκεςθ-Οικονομικι Προςφορά. 
Σα ανταλλακτικά που κα αντικακίςτανται κα παραδίδονται ςτο Νοςοκομείο προσ αποχρζωςθ. 

 

 

 
Α/Α 2): «Έγκριζη δαπάνης για ηην εηήζια ζσνηήρηζη ηων ασηόμαηων σαλόθρακηων ζσρόμενων θσρών 

ηοσ Λοζοκομείοσ Αγρινίοσ» 

Δηήζηα ζπληήξεζε ησλ δέθα (10) δίθπιισλ απηφκαησλ παιφθξαθησλ ζπξφκελσλ ζπξψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ καο. 



Νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ηξεηο κήλεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ θαζαξηζκφ κεξψλ, ιίπαλζε νδεγψλ, 

επζπγξάκκηζε θχιισλ, έιεγρν ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ κεξψλ ειεθηξνληθφ επαλαπξνγξακκαηηζκφ θαη αλαθνξά 
ειέγρνπ - θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε πφξηα μερσξηζηά ζε θάζε επίζθεςε ηνπ αλαδφρνπ. 

Δάλ απαηηεζεί πξηλ ηνπο ηξεηο κήλεο έιεγρνο ή επηζθεπή θάπνηαο ζχξαο μερσξηζηά, ν αλάδνρνο νθείιεη λα 
παξνπζηαζηεί θαηφπηλ θιήζεσο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Πην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο.  

Ζ ηξέρνπζα ζχκβαζε ζπληήξεζεο ιήγεη ηνλ Κάξηην ηνπ 2023. 

 

Α/Α 3) «Ζγκριςη δαπάνησ για την προληπτική ςυντήρηςη των monitors και των κεντρικών ςταθμών του 
Νοςοκομείου» 

Προλθπτικι επτάμθνθ (7) ςυντιρθςθ των monitors και των κεντρικϊν ςτακμϊν του καταςκευαςτικοφ οίκου GE που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςτθ Μ.Ε.Θ., ςτθν Καρδιολογικι Κλινικι, ςτθν Μονάδα Εμφραγμάτων και ςτο Σ.Ε.Π. του 
Νοςοκομείου Αγρινίου. 
Να τονίςουμε ότι θ θ αρ.552 ςφμβαςθ λιγει ςτισ 13/3/2023 και προτείνεται θ επτάμθνθ ςυντιρθςι τουσ ϊςτε να 
ςυμπζςει με τθν λιξθ του υπόλοιπου ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ τον Οκτϊβριο του 2023. 

 
Αναλυτικότερα τα μηχανήματα ζχουν ωσ εξήσ: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ S/N 

MONITOR B650 SEW 12090652HA 

MONITOR B650 SEW 12090654HA 

MONITOR B650 SEW 12090774HA 

MONITOR B650 SEW 12090775HA 

MONITOR B650 SEW 12090777HA 

MONITOR B650 SEW 12090778HA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239670GA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239671SA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239675SA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239677SA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239678SA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239680SA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239682SA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239683SA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239684SA 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239686SA 

MONITOR B125 SQF 20236793WA 

MONITOR B125 SQF 20258132WA 

MONITOR B125 SQF 20236799WA 

MONITOR B125 SQF 20258128WA 

MONITOR B30 SF 313147107WA 

MONITOR B30 SF 312195470WA 

MONITOR B30 SF 313147105WA 

MONITOR B30 SF 313147100WA 

MONITOR B30 SF 313147101WA 

MONITOR B450 SNE 20240032HA 

MONITOR B850 SPM 20270001HA 

CENTRAL STATION CIC MP100D SDY 13084608GA 

CENTRAL STATION CIC MP100D SDY 13165174GA 

 
Η ςυντιρθςθ κα πραγματοποιθκεί από τεχνικοφσ ειδικευμζνουσ και εξουςιοδοτθμζνουσ για ςυντιρθςθ και 
επιςκευι των μθχανθμάτων του καταςκευαςτικοφ οίκου GE. 



Θα πραγματοποιθκοφν όλεσ οι εργαςίεσ που προβλζπονται από το πρωτόκολλο ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τισ 
τελευταίεσ οδθγίεσ όπωσ αυτζσ εκδίδονται από τον καταςκευαςτι κακϊσ και ζλεγχοσ των θλεκτροδίων-καλωδίων 
αςκενοφσ. 
Θα χρθςιμοποιθκοφν διακριβωμζνα όργανα ελζγχου, “patient simulator” για τθν διακρίβωςθ και βακμονόμθςθ των 
monitors και τεςτ θλεκτρικισ αςφάλειασ. 
Θα πραγματοποιθκεί ζλεγχοσ και αποκατάςταςθ του δικτφου με ειδικό όργανο ελζγχου δικτφου (καλωδιϊςεων, 
ενϊςεων, switch). 
Θα πραγματοποιθκεί αναβάκμιςθ των λογιςμικϊν των κεντρικϊν ςτακμϊν ςτα νεότερα διακζςιμα. 
Θα πραγματοποιθκεί αναηωογόνθςθ των μπαταριϊν με ειδικι ςυςκευι εγκεκριμζνθ από τθν GE. 
Θα γίνει επαναπρογραμματιςμόσ των κεντρικϊν ςτακμϊν, ςυντιρθςθ ςκλθρϊν δίςκων και εκτυπωτϊν. 
Ο ςυντθρθτισ οφείλει να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001:2015, 13485:2016 και ΔΤ8/1348/04. 

 
Για όλα τα ανωτζρω να προςκομιςκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά, διακρίβωςθσ οργάνων, πιςτοποίθςθσ τεχνικϊν 
και ςυνεργαςίασ με τον καταςκευαςτικό οίκο με τθν κατάκεςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ.  

 

 

Α/Α 4) «Έγκριζη δαπάνης για ηις εργαζίες αποκαηάζηαζης βλάβης ζηοσς πίνακες ασηομαηιζμού ηοσ   

Νοζοκομείοσ» 
εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιάβεο ζηνπο πίλαθεο απηνκαηηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ όπωο αλαιπηηθά 

απηέο πεξηγξάθνληαη πην θάηω:   

Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν έιεγρν ηωλ πηλάθωλ απηνκαηηζκνύ ηωλ αληιηνζηαζίωλ, ηωλ απνκαθξπζκέλωλ 

κνλάδωλ ειέγρνπ θαη ηνπ πίλαθα PLC (Υπνζηαζκόο), δηαπηζηώζεθε δπζιεηηνπξγία θαηά ηωλ απώιεηα 

ειεθηξηθήο ηάζεο (βπζίζεηο θαη δηαθνπέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο). 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη ηελ βιάβε θαη ηελ έθηαζε απηήο, αιιά θαη θάζε πεξίπηωζε βιάβεο 

μερωξηζηά, λα ειέγμεη δειαδή ηελ ιεηηνπξγία ηωλ πηλάθωλ, λα αληηθαηαζηήζεη θαη’ ειάρηζηνλ ζηνπο 

παξαπάλω ειεθηξηθνύο πίλαθεο ηνπο ζπζζωξεπηέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάηω πίλαθα, λα ειέγμεη θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη όπνηεο άιιεο ζπζθεπέο/αληαιιαθηηθά  πηζαλόλ εκθαλίδνπλ πξόβιεκα θαη λα παξαδώζεη 

ηνπο πίλαθεο ιεηηνπξγηθνύο θαη αζθαιείο ωο έλα εληαίν ζύλνιν. 

Όια ηα πιηθά/ζπζθεπέο (είηε ειεθηξνινγηθά, είηε κεραλνινγηθά) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα 

είλαη απνιύηωο ζπκβαηά θαη ηεο ίδηαο εηαηξείαο κε ηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε ή/θαη ζύκθωλεο κε ηηο 

πξνηεηλόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο κε ηα πθηζηάκελα θαη λα 

ηπγράλνπλ ηεο πιήξνπο απνδνρήο από ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ πξηλ ηνπνζεηεζνύλ. 

Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη επεηδή νη πίλαθεο απηνκαηηζκνύ βξίζθνληαη ζε 

δηάθνξνπο ρώξνπο θαη ειέγρνπλ θαη ρεηξίδνληαη εξγαζίεο επί θαζεκεξηλήο βάζεωο όπωο θιηκαηηζκόο ρώξωλ, 

θωηηζκόο ύδξεπζε θαη ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, ε Τερληθή Υπεξεζία ζα ππνδεηθλύεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ 

ρώξν θαη ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο όιωλ ηωλ εξγαζηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 

 

Πίλαθαο ζπζζωξεπηώλ πξνο πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε: 

 

 

 

ΑΑ/ ΞΟΝΪΝΛ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

1 Κπαηαξία 12V, 1.3Ah ή 1.2Ah (δηαζηάζεηο Κ 9.7εθ.Σ Ξ 
4.2εθ.Σ  5.2εθ.), επαλαθνξηηδφκελε VRLA (Yuasa ή Enersys 

Genesis ή Enersys Datasafe ή B&P Djw ή Sunlight ή NRG) 

10 ηκρ 

2 Κπαηαξία 12V, 9Ah   (δηαζηάζεηο Κ 15,1εθ.Σ Ξ 6.4εθ.Σ 
 9.4εθ.), επαλαθνξηηδφκελε VRLA (Yuasa ή Enersys Genesis 

ή Enersys Datasafe ή B&P Djw ή Sunlight ή NRG) 

50 ηκρ 

3 Κπαηαξία 12V, 2.3Ah (δηαζηάζεηο Κ 17.7εθ. Σ Ξ 3.4εθ.Σ 
 5.9εθ.), νη πφινη + - ζα είλαη δεμηά αξηζηεξά ζηα άθξα ηεο 

κπαηαξίαο επαλαθνξηηδφκελε VRLA (Yuasa ή Enersys Genesis 

ή Enersys Datasafe ή B&P Djw ή Sunlight ή NRG) 

12 ηκρ 

4 Κπαηαξία 12V, 3.2Ah ή 3.3Ah (δηαζηάζεηο Κ 13.3εθ. Σ 
Ξ 6.6εθ.Σ  5.9εθ.), επαλαθνξηηδφκελε VRLA (Yuasa ή 

4 ηκρ 



Enersys Genesis ή Enersys Datasafe ή B&P Djw ή Sunlight ή 

NRG) 

 

 
Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ απνκαθξπζκέλσλ κνλάδσλ ειέγρνπ (ειεθηξνληθψλ 

πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ) λα πξνκεζεχζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη θαηάιιειεο κνλάδεο UPS (5 ηκρ) κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 
 

Ups on line, 1000VA, 1000 W, 230V 
Rated voltage: 110÷300 V; (160÷300 V @100% load) 

Rated frequency: 40-70 Hz (50/60 Hz +/-5% Auto-Selectable 

Power factor >0,99 
USB serial port, RS232 serial port, Power off the UPS remotely, Dry contact interface, Slot for optional 

communication boards, Connection for modular battery extension, Output sockets (IEC 320 - C13), Input socket (IEC 
320).  

OUTPUT  

Rated voltage: 220 / 230 / 240 V (± 1 %) 
Rated frequency: 50/60 Hz (± 0.1 Hz in battery mode) 

Overload: up to 105% continuously 125% x 3 min 150% x 30 sec 
Connections 4 x IEC 320 (C13) 

BATTERIES 
Type sealed lead-acid maintenance free - expected life 3 / 5 years 

Voltage 36 V DC 

Back-up time 12 min 75 % of rated load (models with internal batteries) PF 0.7 
Battery charger 8 A 

COMMUNICATION 
Interfaces RS232 - USB - Dry contact 

Ethernet adapter NET VISION (TCP / IP & SNMP) optional card 

Local communication software Local View 
EFFICIENCY 

Online mode up to 93 % 
ENVIRONMENT 

Ambient service from 0 °C to +40 °C 
Relative humidity < 95 % non-condensing 

Maximum altitude 1000 m without de-rating 

Noise level at 1 m < 50 dBA 
Safety IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 

EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 
Performance IEC/EN 62040-3 (efficiency tested by an external independent body) 

Product declaration CE, RCM (E2376). 

  
Όπσο πξναλαθέξακε, γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ ε Ρερληθή πεξεζία ζα ππνδείμεη ζηνλ 

αλάδνρν ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  
 

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

 

 

                                                                                                                         Ν  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 

 

                                                                                                           ΠΔΟΑΠΘΔΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ ΡΝ ΗΩΑΛΛΖ 


