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ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ  ΞΖΟΔΠΗΔΠ-ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΔΠ 

(1)/2023 ΡΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  
ΑΟ. ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  I SUPPLIES:  189  -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 ηεο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) & ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.4782/2021. 

ΥΔΣ.1) Η αξ. 6ε/28-02-2023 ζέκα 15ν απφθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα  δηαγσληζκνχ. 

        2) Η αξ. δέζκεπζε 624/24-02-2023 κε ΑΓΑ: 68446904M-A95 αλάιεςε ππνρξέσζεο.   

 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΛΔΗ 

Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα Yπεξεζίεο – πληεξήζεηο θαη Δπηζθεπέο (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 12101 9/9/2022 Έγθξηζε δαπάλεο 

γηα ηελ δαπάλε 
επηζθεπήο ζηειψλ 

νξνθήο παξνρήο 

ηαηξηθψλ αεξίσλ 
ησλ Υεηξνπξγείσλ 

θαη ηεο ΜΔΘ 

1 3.000,00 € 1.750,00 € 24% 2.170,00 € 0879AN 

            1.250,00 € 24% 1.550,00 € 1429ΑΝ 

2 16066 17/11/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 

γηα ηελ επηζθεπή 
ηεο νδνληηαηξηθήο 

έδξαο ηνπ 1νπ 
Σ.Δ.Οδνληηαηξείνπ 

1 280,00 € 280,00 € 24% 347,20 € 0889ΑΝ 
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3 1344 27/1/2023 
Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ επηζθεπή 

ιαπαξνζθνπηθήο 

νπηηθήο ίλαο 
Ackermann ησλ 

Υεηξνπξγείσλ 

1 650,00 € 650,00 € 24% 806,00 € 0889ΑΝ 

4 13925 11/10/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηνπνζέηεζε 
πάγθνπ εξγαζίαο 

λνζειεπηψλ ζηελ 

Οπξνινγηθή 
Κιηληθή 1 

1.300,00 € 1.300,00 € 24% 1.612,00 € 

1413ΑΝ 

5 10331 1/8/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο 

γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηνπνζέηεζε 
ζηηψλ ζηα 

παξάζπξα ηνπ 
Φαξκαθείνπ 4 

100,00 € 400,00 € 24% 496,00 € 

1413ΑΝ 

6 1558 1/2/2023 

Έγθξηζε δαπάλεο 

γηα ηνλ νξηζκφ 
κεραληθνχ γηα ηελ 

ζχληαμε θαη 

ππνβνιή Μειέηεο 
Δθηίκεζεο 

Δπαγγεικαηηθνχ 
Κηλδχλνπ 

(Μ.Δ.Δ.Κ.) ηεο 
Ν.Μ.Αγξηλίνπ 1 

4.500,00 € 4.500,00 € 24% 5.580,00 € 

0419ΑΝ 

7 1155 24/1/2023 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ 

πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ησλ 

ζηαζεξψλ 

αλαπλεπζηήξσλ 
MINDRAY 1 

850,00 € 130,00 € 24% 161,20 € 

0889ΑΝ 

720,00 € 24% 892,80 € 1439ΑΝ 

8 1931 6/2/2023 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηελ 

πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο 

ζπηξνκεηξίαο 
Quark PFT 

COSMED ηνπ 

Σαθηηθνχ 
Δμσηεξηθνχ 

Πλεπκνλνινγηθνχ 
Ιαηξείνπ 1 

900,00 € 420,00 € 24% 520,80 € 

0889ΑΝ 



480,00 € 24% 595,20 € 1439ΑΝ 

9 1559 1/2/2023 

Έγθξηζε δαπάλεο 
γηα ηε ζπληήξεζε 

θαη ηελ επηζθεπή 
ηεο ζπζθεπήο 

πξνθιεηψλ 

δπλακηθψλ ηνπ 
ΩΡΛ ηαηξείνπ 1 700,00 € 

300,00 € 24% 372,00 € 

0889ΑΝ 

400,00 € 24% 496,00 € 1439ΑΝ 

10 1541 31/1/2023 

Έγθξηζε δαπάλεο 

γηα ηελ ζπληήξεζε 
ηνπ 

ππεξερνηνκνγξάθ
νπ PHILIPS ηεο 

Καξδηνινγηθήο 

Κιηληθήο 1 4.000,00 

4.000,00 € 24% 4.960,00 € 

0879ΑΝ 

11 2181 10/2/2023 

Έγθξηζε δαπάλεο 

γηα ηελ επηζθεπή 
ζπξψλ θαη 

παξαζχξσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 5 190 

950,00 € 24% 1.178,00 € 

1413ΑΝ 

            

17.530,00 €   21.737,20 

€   

 
  

 

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

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ : 21.737,20  € 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. 

    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. 

 

http://isupplies.gr/
http://isupplies.gr/auth/register
mailto:info@isupplies.gr


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 πποζθοπάρ: 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. 

 

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 

http://84.205.248.47/front.php/simple/listing


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 δαπάνη επιςκευήσ ςτηλών οροφήσ παροχήσ ιατρικών αερίων των 
Χειρουργείων και τησ ΜΕΘ» 

Δπηζθεπή ζπλνιηθά επηά (7) ζηειψλ νξνθήο παξνρήο ηαηξηθψλ αεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ρεηξνπξγεία θαη ζηε ΜΔΘ, 
ιφγσ βιάβεο ζηα θξέλα ηνπο. 

Οη ζηήιεο ζηα ρεηξνπξγεία δελ αθηλεηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επεκβάζεσλ δπζρεξαίλνληαο ην έξγν ησλ 

ρεηξνπξγψλ. Παξνκνίσο ζηε ΜΔΘ δπζρεξαίλνληαο ηελ εξγαζία ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ.  
Αλαιπηηθφηεξα νη ζηήιεο: 

 
Α) ΣΗΛΔ ΜΔΘ: 

1. MACEDONIA-ICU DRY SIDE S/N: 1081208876  

2. MACEDONIA-ICU DRY SIDE S/N: 1081208871 
3. MACEDONIA-ICU DRY SIDE S/N: 1081208870  

4. MACEDONIA-ICU DRY SIDE S/N: 1081208875  
5. MACEDONIA-ICU DRY SIDE S/N: 1081208879  

          Β) ΣΗΛΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΩΝ: 

1. ΑΙΘΟΤΑ 2 CEILING PENDANT THESSALONIKI S/N: 1020808807  
2. ΑΙΘΟΤΑ 5 CEILING PENDANT THESSALONIKI S/N: 1020808806  

Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ: 
- Ρνπιεκάλ ζηήιεο κε πλεπκαηηθφ θξέλν ΝΑ 4919/RNA (2 ηκρ.) 

- Λάζηηρν πλεπκαηηθφ θξέλν 16*10*370mm  (ΔΩΣΔΡΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟ ΥΑΛΚΟ) (5 ηκρ.) 
Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα αββαηνθχξηαθνπ θαη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

παιεηνθφξνπ ιφγσ ηνπ φγθνπ θαη ηνπ κεγάινπ βάξνπο ησλ ζηειψλ. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο θαη κεραληθήο αληνρήο, θαζψο θαη πηζηνπνίεζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 7396-1.   

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ είλαη θάηνρνη ησλ αδεηψλ πνπ πξνβιέπεη ην 
ΠΓ112/2012 γηα ηα ηαηξηθά αέξηα (λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηνπιάρηζηνλ ηξία άηνκα πξνζσπηθφ, ην νπνίν 

πξνζσπηθφ ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ έλαλ (1) εξγνδεγφ 2εο εηδηθφηεηαο (4ε βαζκίδα) θαη έλαλ αξρηηερλίηε 2εο 

εηδηθφηεηαο (2ε βαζκίδα), ππφ ηελ παξαθνινχζεζε πεπεηξακέλσλ ζην ππφςε αληηθείκελν δηπισκαηνχρνπ 
Ηιεθηξνιφγνπ ή Μεραλνιφγνπ κεραληθνχ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο: 
 ISO 7396-1:2002 (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ  ΔΝ 737-3) 

 ISO 7396-2:2002 (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ΔΝ 737-2) 

 ΗΣΜ 02.01 (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ HTM 2022) 



 νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη πξφλνηαο α)ΓΤ8/Β/νηθ/115301/26-08-2009 θαη β)ΓΤ8/Β/νηθ.49727/26-4-

2010 
        νδεγίεο ηνπ ΔΟΦ βάζεη θαη ησλ νπνίσλ εθηεινχληαη νη απαηηνχκελεο δνθηκέο ηφζν ζηα δίθηπα, φζν θαη ζηηο 

ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ. 

 
Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά: 

 ΔΝ ISO 9001/2008 γηα α) ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ 

θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ γ) ηελ παξαγσγή 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ δ) ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ 
ηαηξηθψλ αεξίσλ 

 ISO ΔΝ 13485/2003 γηα α) ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ 

θαη θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ γ) ηελ παξαγσγή 
ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ δ) ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ 

ηαηξηθψλ αεξίσλ ε) ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ 
 ISO ΔΝ 14001 γηα α) ηνλ ζρεδηαζκφ, πνηνηηθφ έιεγρν θαη εγθαηαζηάζεσλ ζπζηεκάησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη 

θελνχ θαη λνζνθνκεηαθνχ εμνπιηζκνχ β) ηηο δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ γ) ηελ παξαγσγή ηνλ 

πνηνηηθφ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ δ) ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ 

ηαηξηθψλ αεξίσλ δ) ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ 
 Σεο ππ’αξ. 071348ΙΙ15ΝS1 βεβαίσζεο γηα ηελ νξζή δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε ΓΤ8/Γ.Π.νηθ/1348/2004. 

 
Όια ηα αλσηέξσ λα πξνζθνκηζζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξά γηα λα αμηνινγεζνχλ. 

 

 
 

Α/Α 2): «Έγκριςη δαπάνησ για την επιςκευή τησ οδοντιατρικήσ ζδρασ του 1ου Τ.Ε.Οδοντιατρείου» 

Επιςκευι τθσ ςυςκευισ αφαίρεςθσ τρυγίασ τθσ οδοντιατρικισ ζδρασ TKD TITANUS-E NEODENT με sn: 2669-13 του 
1ου Σακτικοφ Εξωτερικοφ Οδοντιατρείου λόγω βλάβθσ. 
Με το πζρασ των εργαςιϊν κα κατατεκεί το Δελτίο Εργαςιϊν καλισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ. 
Απαιτείται από τον ςυντθρθτι να λειτουργεί με ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα EN 
ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φζρει ςυμμόρφωςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Τ.Α. 
ΔΤ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04. 
 

Α/              Α/Α 3):  «Έγκριςη δαπάνησ για την επιςκευή λαπαροςκοπικήσ οπτικήσ ίνασ Ackermann των Χειρουργείων»   

Επιζκεςή ηηρ λαπαποζκοπικήρ οπηικήρ ίναρ Ackermann 30o με ref.no.: 11-1135G και sn: A6265. 

 

Επγαζίερ επιζκεςήρ: 

- άνοιγμα και καθαπιζμόρ 

- ανηικαηάζηαζη ανηικειμενικού άκπος 

- ανηικαηάζηαζη κπςζηάλλινων θακών 

- πύθμιζη 

- ζηεγανοποίηζη 

- έλεγσορ καλήρ λειηοςπγίαρ 

 
Ο αλάδνρνο λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα επηζθεπαζκέλα κέξε δηάξθεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ. 

Σα δε αληαιιαθηηθά λα πξνκεζεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
Να θαηαηεζεί βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ΓΤ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348 (ΦΔΚ 32/Β/2004), 

Δ3/833 (ΦΔΚ 1329/Β/1999) θαη πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2015.    

 

Τα παπαπάνω να αποδεικνύονηαι με ηα ανηίζηοισα δικαιολογηηικά καηά ηην πποζκόμιζη ηηρ οικονομικήρ 

πποζθοπάρ. Επιζςνάπηεηαι ηο ζσεηικό. 
 

 
Α/Α 4) «Έγκριςη δαπάνησ για την καταςκευή και τοποθζτηςη πάγκου εργαςίασ νοςηλευτών ςτην Ουρολογική 

Κλινική» 



Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πάγθνπ εξγαζίαο λνζειεπηψλ ζηελ Οπξνινγηθή Κιηληθή. 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο: 

Πάγθνο εξγαζίαο ζρεδηαζκέλνο θαη επεμεξγαζκέλνο ζε εηδηθέο δηαζηάζεηο θαηά παξαγγειία. 

πλνιηθφ κήθνο θαηαζθεπήο 200εθ. πλνιηθφ πιάηνο θαηαζθεπήο 83εθ. θαη ζπλνιηθφ χςνο 112εθ. 
Σν χςνο ηνπ πάγθνπ ζα είλαη 80εθ. θαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ζα ππάξρεη ππεξπςσκέλν ηκήκα θαηά 32εθ. ζαλ θάιπςε 

θαη πξνζηαζία φζσλ ζα ππάξρνπλ πάλσ ζηνλ πάγθν. 

Σνπνζέηεζε ξαθηνχ ζην θελφ αλάκεζα ζην έπηπιν θαη άλσ κέξνο θαηαζθεπήο. 
Θα ηνπνζεηεζνχλ θάζεηα ζηεξίγκαηα (φζα θξίλνληαη αλαγθαία) ηφζν ζηνλ πάγθν φζν θαη ζην ππεξπςσκέλν ηκήκα. 

Σν κπξνζηηλφ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ζα θέξεη εζσηεξηθή θιίζε θαη φρη νξζή γσλία. 
ην θάησ θαη εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ πάγθνπ ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθή ξάβδνο σο ππνπφδην. 

Η θαηαζθεπή ζα γίλεη απφ ιεπθή κειακίλε 18ρηι. κε δηπιά ηεκάρηα γηα ελίζρπζε (ζηεξίγκαηα, νξηδφληηα ηκήκα θιπ.). 
Πεξηκεηξηθά ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ πάγθνπ ζα ηνπνζεηεζεί μχιηλν περάθη θαθέ απφρξσζεο γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο 

θαηαζθεπήο κε ηηο ππάξρνπζεο ησλ ππφινηπσλ θιηληθψλ.  

 

Α/Α 5) «Έγκριςη δαπάνησ για την καταςκευή και τοποθζτηςη ςιτών ςτα παράθυρα του Φαρμακείου» 

Καταςκευι και τοποκζτθςθ τεςςάρων  (4) ςιτϊν κάκετθσ κίνθςθσ τφπου ρολό και με τελάρο αλουμινίου ςτα 
παράκυρα του Φαρμακείου. 
Αναλυτικότερα κα τοποκετθκοφν τζςςερισ (4) ςίτεσ τφπου ρολό κάκετθσ κίνθςθσ πλάτουσ 1,17μ. και φψουσ 0,90μ. 
Σο χρϊμα των αλουμινίων κα είναι το ίδιο με τα αλουμινοπαράκυρα του τμιματοσ. 
 
Α/Α 6) «Έγκπιζη δαπάνηρ για ηον οπιζμό μησανικού για ηην ζύνηαξη και ςποβολή Κελέηηρ Δκηίμηζηρ 

Δπαγγελμαηικού Θινδύνος (Κ.Δ.Δ.Θ.) ηηρ Λ.Κ.Αγπινίος» 

χληαμε θαη ππνβνιή Μειέηεο Δθηίκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ γηα ηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ (463 
εξγαδνκέλσλ). 

 

χκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζπκβαζηνχρνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο, νη ρψξνη ησλ Ννζνθνκείσλ απνηεινχλ ρψξν 
εξγαζίαο φπνπ νη εξγαδφκελνη εθηίζεληαη ζε κία πιεζψξα θηλδχλσλ. Οη θίλδπλνη απηνί κπνξεί λα είλαη βηνινγηθνί, 

θπζηθνί, ρεκηθνί θαη εγθάξζηνη. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ε εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 
Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία απνηειεί λνκνζεηηθή 

ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηψλ. 
Η εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ νπνία αμηνινγνχληαη φιεο νη δξάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία κέρξη θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ, πεξηιακβάλεη ηελ εληφπηζε ηεο πεγήο 

θηλδχλνπ, ηα πξφζσπα ηα νπνία κπνξεί λα εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν, ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ, ηα κέηξα γηα ηελ 
πξφιεςε θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

Η ΜΔΔΚ  πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ βαζηθνχο άμνλεο: 
    ·       Αλαγλψξηζε πεγψλ θηλδχλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

·        Πξνζδηνξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ πνπ εθηίζεληαη ζην θίλδπλν. 

·        Δθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. 
·        Πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ κείσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο. 

·        Γηαδηθαζίεο, νδεγίεο θαη έληππα. 
Πξνζφληα κειεηεηή - ζπληάθηε ηεο ΜΔΔΚ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ): 

Να είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Σερληθψλ Αζθάιεηαο ηνπ ΔΠΔ θαη λα θαηέρεη πηπρίν πνιπηερλείνπ ή 
πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Α.Δ.Ι.) ηνπ εζσηεξηθνχ ή πηπρίν Σερλνινγηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Σ.Δ.Ι), ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ησλ ηκεκάησλ Μεραλνινγίαο, Ηιεθηξνινγίαο, 

Δλεξγεηαθήο Σερληθήο. (ζχκθσλα κε ην Άξζξν 13 ηνπ λ.3850/2010). 
 

Α/Α 7) «Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην πποληπηική ζςνηήπηζη ηων ζηαθεπών αναπνεςζηήπων MINDRAY» 

Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ δχν (2) αλαπλεπζηήξσλ βαξέσο ηχπνπ model SV 600 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

MINDRAY κε sn: ΑΑ6-OC009515 θαη ΑΑ6-13012059. 

Οη πξναλαθεξφκελνη αλαπλεπζηήξεο πξνζθέξζεθαλ θαηλνχξηνη απφ ηελ 6ε Τ.Πε. ζηηο 15/11/2021 θαη έθηνηε δελ έρνπλ 
πνηέ ζπληεξεζεί. Βξίζθνληαη έηνηκνη πξνο ρξήζε ζηνλ ηνκέα Covid-19. 

 
Δξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ: 

 

▪ Μία Πξνιεπηηθή πληήξεζε (ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν) 
▪ Έιεγρνο παξειθνκέλσλ 

▪ Έιεγρνο κεραληθψλ κεξψλ θαη θειχθνπο 
▪ Έιεγρνο νζφλεο 

▪ Έιεγρνο θαισδίσλ θαη εμαξηεκάησλ 



▪ Έιεγρνο κπαηαξίαο 

▪ Έιεγρνο παξακέηξσλ θαη βαζκνλφκεζε, Sensor zero point, Press Sensor, Flowmeter Sensor 
▪ Γεληθφο Έιεγρνο πζηήκαηνο 

▪ Έιεγρνο ειεθηξηθήο αζθάιεηαο 
▪ Έλα kit ζπληήξεζεο 

▪ Οη εξγαζία γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζπληήξεζε 

▪ Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ 
 

Πξνο αληηθαηάζηαζε: 
 

 Κηη ζπληήξεζεο SV600 (ρψξηο ηελ ηνπξκπίλα) (2 ηκρ.) 

 

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 MINDRAY. 

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

Α/Α 8) «Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην πποληπηική ζςνηήπηζη ηος ζςζηήμαηορ ζπιπομεηπίαρ Quark PFT 

COSMED ηος Ρακηικού Δξωηεπικού Ξνεςμονολογικού Ηαηπείος» 

Πξνιεπηηθή άπαμ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπηξνκεηξίαο Quark PFT ηεο COSMED κε ιεηηνπξγία κέηξεζεο 

δηαρπηηθήο ηθαλφηεηαο (DLCO) ηνπ Σ.Δ.Πλεπκνλνινγηθνχ Ι. πνπ πξνκεζεχηεθε ην Ννζνθνκείν καο ην 2021. 
 

Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πξνηείλνληαη εηεζίσο ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή: 

 

1. Καζαξηζκνχο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. 
2. Αιιαγή ησλ εζσηεξηθψλ θίιηξσλ πγξαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3. Έιεγρνο θαη αιιαγή (αλ απαηηείηαη) ηνπ εζσηεξηθνχ πλεπκαηηθνχ θπθιψκαηνο. 
4. Δξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο θαη ξχζκηζε αηζζεηήξσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

5. Αιιαγή ζσιήλα δεηγκαηνιεςίαο (permapure line Quark 200cm) – αλαιψζηκν. Η αιιαγή πξέπεη λα γίλεηαη 

θάζε 6 κήλεο ή θάζε 200 ηεζη (DLCO). Αιιαγή εζσηεξηθψλ θίιηξσλ θαη αληηζηάζεσλ (Filter & Restrictor) 
θάζε ρξφλν. 

6. Calibration θαη πξαγκαηηθά ηεζη γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
7.   Σεζη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο. 

 

Αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη πξνο αληηθαηάζηαζε: 
 

- Permapure Line Quark 200cm (ζσιήλα δεηγκαηνιεςίαο) (2 ηκρ.) 
- Filter antimoisture internal (2 ηκρ.) 

- Pneumatic restrictor (1 ηκρ.) 
 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη ΓΤ8/1348/04 γηα Δηζαγσγέο – Δμαγσγέο, 

Δκπνξία Σερληθή Τπνζηήξημε Ιαηξηθψλ – Δπηζηεκνληθψλ Μεραλεκάησλ & Ννζνθνκεηαθνχ Δμνπιηζκνχ. 

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

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

 

Α/Α 9) «Έγκριςη δαπάνησ για τη ςυντήρηςη και την επιςκευή τησ ςυςκευήσ προκλητών δυναμικών του ΩΡΛ 
ιατρείου» 



Άπαξ εηήζια ζςνηήπηζη – επιζκεςή ηηρ ζςζκεςήρ πποκληηών δςναμικών ηος ΩΡΛ Τακηικού Δμσηεξηθνχ 

Ιαηξείνπ, mod.ECLIPSE κε sn: 0905677 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ INTERACOUSTICS A/S. 

 
Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη θάησζη: 

- βαζκνλφκεζε ζπζθεπήο (εμεηάζεηο ABR) 
- αληηθαηάζηαζε disc electrodes (ζεη 5 θαισδίσλ) 50cm. (1 ηκρ.) 

- αληηθαηάζηαζε alligator electrodes (ζεη 5 θαισδίσλ) 50cm. (1 ηκρ.) 

- αληηθαηάζηαζε θαισδίνπ πξνεληζρπηή (1 ηκρ.) 
 

Να ππελζπκίζνπκε φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζπληεξείηαη θαη επηζθεπάδεηαη ην πξναλαθεξφκελν κεράλεκα. 
 

Απαηηείηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ISO 
13485:2016, ISO 9001:2015 θαη ISO 14001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.1348/2004 ηνπ Τπ.Τγείαο. 

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

Σα αλσηέξσ λα πξνζθνκηζζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
 

Α/Α 10) «Έγκριςη δαπάνησ για την ςυντήρηςη του υπερηχοτομογράφου PHILIPS τησ Καρδιολογικήσ Κλινικήσ» 

Σελ επηάκελε (7) ζπληήξεζε ηνπ ππεξερνηνκνγξάθνπ Philips HD 15 ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο. 
ηνλ εμνπιηζκφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε νζφλε θαη ν ζηαζκφο εξγαζίαο. 

Να ηνλίζνπκε φηη ε ε αξ.553 ζχκβαζε ιήγεη ζηηο 13/3/2023 θαη πξνηείλεηαη ε επηάκελε ζπληήξεζή ηνπ ψζηε λα 

ζπκπέζεη κε ηελ ιήμε ηνπ ππφινηπνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2023. 
Η ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηερληθνχο εηδηθεπκέλνπο θαη εμνπζηνδνηεκέλνπο γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ησλ κεραλεκάησλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ PHILIPS. 
Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξσηφθνιιν ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο 

νδεγίεο φπσο απηέο εθδίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Θα πξαγκαηνπνηεζεί αλαβάζκηζε ησλ ινγηζκηθψλ ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ζηα λεφηεξα δηαζέζηκα. 
Γηα φια ηα αλσηέξσ λα πξνζθνκηζζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά, δηαθξίβσζεο νξγάλσλ, πηζηνπνίεζεο ηερληθψλ θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν κε ηελ θαηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  
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 θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε ησλ αληαιιαθηηθψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν PHILIPS. 

Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

 

Α/Α 11) «Έγκριςη δαπάνησ για την επιςκευή θυρών και παραθφρων του Νοςοκομείου» 
 

Επιςκευι πζντε κεντρικϊν κυρϊν εξόδου με μπάρα διαφυγισ (απαιτείται αντικατάςταςθ κλειδαριϊν αςφαλείασ) και 
πζντε παρακφρων ςε διάφορα ςθμεία του Νοςοκομείου (απαιτείται αντικατάςταςθ μεντεςζδων). 

Η επιςκευι τουσ κρίνεται επιτακτικι, ςτισ μεν κφρεσ προκειμζνου να καταργθκοφν οι αλυςίδεσ και τα 
λουκζτα που προςωρινά αυτζσ αςφαλίηονται, ςτα δε παράκυρα για τθν αποφυγι απϊλειασ κερμότθτασ 
ςτον χϊρο λόγω του ότι δεν αςφαλίηουν επαρκϊσ.  

 

 
                                                                                                                         Ν  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 
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