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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 

Θέμα: Γιαβούλεςζη Σεσνικών Πποδιαγπαθών 

Ανηικείμενο Γιαγωνιζμού: ςνηήπηζη Ιαηποησνολογικού Δξοπλιζμού  
     

Σν Πα.Γ.Ν. Έβξνπ – Ννζειεπηηθή Μνλάδα: Πα.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο αλαθνηλψλεη ηε 

δηελέξγεηα δηαβνχιεπζεο κε αληηθείκελν ηε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ (κωδικόρ CPV 

504210000-2) 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο ή/θαη ελψζεηο ησλ ηδίσλ πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη θάζε άιινο  

επίζεκνο θνξέαο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζηελ Τπεξεζία καο ηπρφλ παξαηεξήζεηο επί ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ ηνπ αλσηέξσ είδνπο εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ (απφ 01/02/2017 έσο θαη 11/02/2017).  

Σν πιήξεο θείκελν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κπνξείηε λα ην βξείηε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ www.pgna.gr. Η ππνβνιή ηπρφλ παξαηεξήζεσλ επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

πξνηχπσλ ζα γίλνπλ ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηo e-mail: 

prosfores@pgna.gr ή κε ηελ εηζαγσγή ζρνιίνπ ζην ζρεηηθφ πεδίν ηεο ηζηνζειίδαο www.pgna.gr. 

(επηινγή «Πξνζζήθε ρνιίνπ»)  

 

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 07:00 έσο 15:00 απφ ην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Έβξνπ – Ννζειεπηηθή Μνλάδα Πα.Γ.Ν. 

Αιεμαλδξνχπνιεο. Αξκφδηνη Τπάιιεινη: Διεπζεξηάδεο Παχινο  - Μαξγαξίηε Βαζηιηθή. Σειέθσλα 

Δπηθνηλσλίαο: 2551-3-53423, e-mails: pelefteriadis@pgna.gr & vmargariti@pgna.gr 

 

 

    Τπεχζπλνο ππνζηήξημεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Ννζνθνκείνπ: Γηεχζπλζε 

Πιεξνθνξηθήο Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνχπνιεο.  

                                                                                                                                                     

                                                                                         Ο Γιοικηηήρ ηος Π.Γ.Ν. Έβπος 

                                                                                             

 

 

                                                                                                 Γημήηπιορ Αδαμίδηρ 
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ημείωζη: Οι πποϋπολογιζμοί πος πεπιλαμβάνονηαι ζηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ είναι 

ενδεικηικοί και δεν δεζμεύοςν ηο Νοζοκομείο. Οι ηελικοί πποϋπολογιζμοί θα καθοπιζηούν 

με ηιρ ζσεηικέρ αποθάζειρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος ιδπύμαηορ. 

 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε πληήξεζε ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

Γεληθνί φξνη ....................................................................................................................... 3 

Δμεηδηθεπκέλνη φξνη ............................................................................................................. 4 

Μεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο κνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ FRESENIUS, 

NIKKISO θαη GAMBRO ..................................................................................................... 4 

χζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη δηθηχνπ δηαλνκήο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ 

Νεθξνχ ......................................................................................................................... 4 

Αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ DRAGER ...................................... 5 

Αλαπλεπζηήξεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ S.L.E., DRAGER ................................................ 6 
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πγθξφηεκα καζηνγξάθνπ MAMMODIAGNOST DR ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ PHILIPS ............ 9 

Αθηηλνβνιεηήο αίκαηνο GAMMACELL 3000 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ BEST Theratronics ........ 9 
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Δγρπηέο ζθηαγξαθηθνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MEDRAD-BAYER ..................................... 12 
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Κιίλεο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηχπνπ TOTALCARE  ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ HILLROM13 

Υεηξνπξγηθέο ζπζθεπέο LASER CO2 θαη αλαξξφθεζεο θαπλνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ LUMENIS
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Γεληθνί φξνη 

1. Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο βεβαηψλεη εγγξάθσο φηη έρεη γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη φηη αλαιακβάλεη λα απνθαηαζηήζεη ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο πεξαηηέξσ νηθνλνκηθέο αμηψζεηο. 

2. Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο ζα θαηαζέζεη αληίγξαθν ηζρχνληνο πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

ISO 9001 γηα εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. 

3. ηελ πεξίπησζε ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ηνπ ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ε αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη αληίγξαθν ηζρχνληνο πηζηνπνηεηηθνχ 

δηαθξίβσζεο εμνπιηζκνχ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο 

ησλ αηηνχκελσλ κεραλεκάησλ. Η ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεη κία (1) επίζθεςε ην ρξφλν θαη ζα αθνξά 

κφλν ηελ εξγαζία ειέγρνπ ησλ ζπζθεπψλ. Γελ πεξηιακβάλεη αληαιιαθηηθά πνπ ελδερνκέλσο ζα 

ρξεηαζηνχλ. Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ειέγρνπ ζα παξαδίδεηαη αληίγξαθν πξσηνθφιινπ ειέγρνπ 

πνηφηεηαο-κεηξήζεσλ θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο.  

4. ηελ πεξίπησζε πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο, είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, βάζεη 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ κε ην Ννζνθνκείν. Θα πεξηιακβάλνληαη 

εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο κεραληθψλ ηκεκάησλ, θαζαξηζκφο, κεηξήζεηο θαη ξπζκίζεηο ψζηε ην 

κεράλεκα λα ιεηηνπξγεί εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πξνδηαγξαθψλ. Μεηά ην 

ηέινο ησλ εξγαζηψλ ειέγρνπ ζα παξαδίδεηαη αληίγξαθν πξσηνθφιινπ ειέγρνπ πνηφηεηαο-κεηξήζεσλ 

θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο. Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα θαηαζέζεη βεβαίσζε γηα ηελ παξνρή γλήζησλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο θαη αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο κεραλεκάησλ απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

5. ηελ πεξίπησζε επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα πξνζέξρεηαη 

απεξηφξηζηεο θνξέο κεηά απφ θάζε ηειεθσληθή θιήζε ή γξαπηψο γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ. Η 

επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ρσξίο αληαιιαθηηθά ζα νινθιεξψλεηαη εληφο 

48 σξψλ απφ ηελ αλαγγειία ηεο.  

6. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί ε ζχκβαζε λα πεξηιακβάλεη θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, λα 

αλαθεξζνχλ νλνκαζηηθά θαη θνζηνινγεκέλα ζηηο αληίζηνηρεο πξνζθνξέο ηα αληαιιαθηηθά θαη 

αλαιψζηκα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ ζχκβαζε (ιπρλία αθηίλσλ Υ, θεθαιέο ππεξήρσλ, θ.α.). Η 

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κε αληαιιαθηηθά ζα νινθιεξψλεηαη ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

αλαγγειία ηεο. Ο ρξφλνο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο πέξαλ ησλ 5 εκεξψλ ζα πξνζκεηξάηε σο 

ρξφλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο (DOWN TIME). Η ππνρξέσζε ηζρχεη γηα ηηο εξγάζηκεο ψξεο  

θαη εκέξεο. 

7. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί ε αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ ζχκβαζε, ην Ννζνθνκείν αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ή 

αλαισζίκσλ ελψ ν αλάδνρνο ζπληεξεηήο αλαιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνλ έιεγρν θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

8. Μεηά ην πέξαο θάζε εξγαζίαο ειέγρνπ, ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ν Αλάδνρνο ζα θαηαζέηεη ζηελ 

Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Δξγαζίαο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξψο ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειέζηεθε, ηα αληαιιαθηηθά πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ θαζψο 

θαη απηψλ πνπ ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο. Αληίγξαθα ηνπ δειηίνπ εξγαζίαο ζα παξαδίδνληαη έλα (1) 

ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη έλα (1) ζα επηζπλάπηεηαη ζην ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπληήξεζεο.  

9. Ο κέγηζηνο επηηξεπφκελνο ρξφλνο κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο (DOWN TIME) νξίδεηαη ζε δέθα 

(10) εξγάζηκεο εκέξεο ζπλνιηθά αλά έηνο, ζηνλ νπνίν δε ζα πξνζκεηξψληαη νη εκέξεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Θα πξνηηκεζνχλ νη πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ φηη ζε 

πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ ρξφλνπ κε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο ζα κεηψλεηαη αλάινγα ην ηίκεκα 

ηεο ζχκβαζεο γηα φζν δηάζηεκα ην κεράλεκα ήηαλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ελψ ην Ννζνθνκείν ζα έρεη ην 

δηθαίσκα δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο.  

10. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αληαιιαθηηθφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο κεραλήκαηνο αιιά δε 

δηαηίζεηαη πιένλ απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ιφγσ παιαηφηεηαο, ηφηε δχλαηαη λα 

εμαηξείηαη ην κεράλεκα απφ ηε ζχκβαζε ζπληήξεζεο, ηεο νπνίαο ζα κεηψλεηαη αλάινγα ην ηίκεκά 

ηεο.  

11. Απφ ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε βιάβε νθείιεηαη ζε θαθή 

ρξήζε ή ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο εθηφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζε απνδεθηέο 

πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. 

12. Ο Αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε ηελ λνκηθή επζχλε γηα πξφθιεζε 

βιάβεο ζε ηξίηνπο απφ θαθή ή ειιηπή ζπληήξεζε, ακέιεηα ή παξάιεηςή ηνπ, ή ηε κε εθαξκνγή ησλ 

ππνρξεσηηθψλ εξγνζηαζηαθψλ δηαηαγψλ αιιαγήο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

13. Σα θαηεζηξακκέλα ή αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά πεξηέρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

εθηφο εάλ ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπκθσλία σο πξνο απηά ε νπνία ζα αλαθεξζεί θαη ζα αμηνινγεζεί απφ 

ηελ επηηξνπή. ε θάζε πεξίπησζε, ηα αληαιιαθηηθά επηδεηθλχνληαη ζηνλ Σερληθφ ηνπ ηκήκαηνο 
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Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ή ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο ησλ Δξγαζηψλ πνπ πηζαλφλ λα νξηζζεί απφ ην 

Ννζνθνκείν. 

Δμεηδηθεπκέλνη φξνη 

Αθνινχζσο εμεηδηθεχνληαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο αλαιπηηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ή αληηθαζηζηνχλ ηνπο γεληθνχο φξνπο. 

Μεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο κνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ FRESENIUS, 

NIKKISO θαη GAMBRO  

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 80.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, ζα πεξηιακβάλεη πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ επαλνξζσηηθήο 

ζπληήξεζεο θαη ζα θαιχπηεη φια ηα αληαιιαθηηθά ή εμαξηήκαηα πνπ ζα απαηηνχληαη θαηά ηηο εξγαζίεο 

πξνιεπηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ε εηαηξεία ζα 

αληαπνθξίλεηαη θαη ην άββαην ή ηελ Κπξηαθή ζε ζπλελλφεζε κε ην Ννζνθνκείν ή ην Σκήκα Σερλεηνχ 

Νεθξνχ. 

Πίλαθαο κεραλεκάησλ αηκνθάζαξζεο κνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ 

FRESENIUS, NIKKISO, GAMBRO 

α/α 
Καηαζθεπαζηηθφο 

νίθνο 
Σχπνο Αξηζκφο ζεηξάο Σεκ. 

Πιήξε θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 FRESENIUS 

4008Β 

8V54C999, 8V5DA003, 

0V5AJ525, 0V5AK078, 

0V5AK079, 0V5AK080, 

0V5AK081, 0V5AK083, 

0V5AL527, 0V5AL528, 

0V5AL530, 0V5AL531, 

0V5AL532 

16 45.000€ 

4008S 1VCAE147, 1VCAE148 

MULTIFILTRATE 8MUG3949 

2 NIKKISO 

DBB-03 
60027-01, 60027-02, 60027-

04, 60027-05, 61034-05 

10 30.000€ 
DBB-05 

62103-04, 62103-05, 62128-

04, 63098-04 

AQUARIUS 472 

3 GAMBRO 
AK 200 ULTRA 

S 
K19000 1 2.300€ 

 

Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη βεβαίσζε γηα ηελ παξνρή γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ 

ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο θαη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο κεραλεκάησλ απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηηθφ νίθν.  

Λίζηα ειέγρσλ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο: έιεγρνο-ξχζκηζε αηζζεηήξσλ πίεζεο λεξνχ-δηαιχκαηνο, 

αληρλεπηή δηαξξνήο αίκαηνο, αηζζεηήξσλ αγσγηκφηεηαο θαη ζεξκνθξαζίαο, έιεγρνο ηάζεσλ 

αλαθνξάο, θιεηζηνχ θπθιψκαηνο θαη ζπζηήκαηνο ππεξδηήζεζεο UF, δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ θαη 

απαζβέζησζεο . 

Λίζηα ειέγρσλ θπθιψκαηνο αίκαηνο: έιεγρνο-ξχζκηζε αηζζεηήξα θιεβηθήο πίεζεο, αξηεξηαθήο 

πίεζεο, πίεζεο πξν-θίιηξνπ θαη κνλήο βειφλαο έιεγρνο-ξχζκηζε αληιηψλ αίκαηνο, έιεγρνο αληρλεπηή 

αέξα. 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ αλά θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ελψ 

ζα αλαθέξεηαη θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

χζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη δηθηχνπ δηαλνκήο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ 

Νεθξνχ 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 10.000€+θπα) 

O ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα θάλεη ηέζζεξηο (4) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο ην έηνο γηα ην ζχζηεκα 

επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη δχν (2) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο εηεζίσο γηα ηε ρεκηθή απνιχκαλζε ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ. Γηα θάζε επηπιένλ απνιχκαλζε πέξαλ ησλ δχν (2) εηεζίσο, 

ζα ππάξμεη μερσξηζηή ρξέσζε ελψ ζα πξνεγείηαη ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ 

Νεθξνχ.  

Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ φζν θαη ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ ζα επηβαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν. Σα έμνδα απνζηνιήο απηψλ φζν 
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θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο ηνπ ηερληθνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζα θαιχπηεηαη 

εμνινθιήξνπ απφ ην ζπληεξεηή ρσξίο θακία επηβάξπλζε απφ ην Ννζνθνκείν. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζην πξφγξακκα 

ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ. ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνχ ζα πξέπεη 

λα παξαδνζεί ζε άξηηα θαηάζηαζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία. 

Ο Αλάδνρνο πληεξεηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη βεβαίσζε γηα ηελ παξνρή γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ 

ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο θαη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο κεραλεκάησλ απφ ηνλ αληίζηνηρν θαηαζθεπαζηηθφ νίθν.  

Λφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ζα γίλεηαη κε πνηλή απφξξηςεο 

εληφο έμη (6) σξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε. Γεηγκαηνιεςία δέθα (10) δεηγκάησλ ζε ηδησηηθφ 

πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην γηα ηε δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο.  

Οη εξγαζίεο ησλ ηξηκεληαίσλ ζπληεξήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ αλαιπηηθά νξίδνληαη 

σο αθνινχζσο: 

- Κάδνη λεξνχ: Καζαξηζκφο ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο λεξνχ απφ ηα ηδήκαηα. Έιεγρνο ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο αηζζεηήξσλ ζηάζκεο λεξνχ (level sensor) θαη έιεγρνο ζηάζκεο λεξνχ ζηνπο θάδνπο 

απνζήθεπζεο λεξνχ. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ ζηνπο θάδνπο 

άικεο. Μέηξεζε ζθιεξφηεηαο λεξνχ πφιεο. 

- χζηεκα δεκηνπξγίαο πηέζεσο: Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο αληιίαο (Booster pump). Έιεγρνο 

πηέζεσλ έλαξμεο θαη παχζεο ιεηηνπξγίαο Booster pump. Ρχζκηζε ζηηο επηζπκεηέο ηηκέο. Έιεγρνο 

ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη κέηξεζε ηεο πίεζεο ηνπ αέξα πνπ πεξηέρνπλ ηα δνρεία πίεζεο. 

- Κεθαιέο ζηειψλ: Ρχζκηζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζηηο θεθαιέο ησλ ζηειψλ άκκνπ, ελεξγνχ 

άλζξαθα θαη απνζθιεξπληψλ. Παξαθνινχζεζε εγρεηξίδηνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ζηειψλ. 

Αληηθαηάζηαζε αιθαιηθήο κπαηαξίαο ζηεο ειεθηξνληθέο θεθαιέο. (Οη δχν (2) κπαηαξίεο 9Volt 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε). 

- Φίιηξν άκκνπ: Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο μεπιχκαηνο. Μέηξεζε ζηδήξνπ ζηελ έμνδν 

ηνπ θίιηξνπ κε ην αλάινγν αληηδξαζηήξην. Καζαξηζκφο έιεγρνο ειεθηξνβαιβίδαο εηζφδνπ. 

- Απνζθιεξπληέο: Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο αλαγέλλεζεο ησλ ζηειψλ απνζθιήξπλζεο. 

Έιεγρνο ζηάζκεο αιαηηνχ θαη άικεο ζηνπο θάδνπο. Καζνξηζκφο ησλ θάδσλ αιαηηνχ. Μέηξεζε 

ζθιεξφηεηαο λεξνχ ζηελ έμνδν ηνπ θάζε απνζθιεξπληή. Καζαξηζκφο έιεγρνο ειεθηξνβαιβίδαο 

εηζφδνπ. Καζαξηζκφο ηνπ ζσιήλα αλαξξφθεζεο ηεο ζηήιεο.       

- Φίιηξν ελεξγνχ άλζξαθα: ‘Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζίαο μεπιχκαηνο. Μέηξεζε ρισξίνπ 

ζηελ έμνδν ηνπ θίιηξνπ κε ην αλάινγν αληηδξαζηήξην. Καζαξηζκφο έιεγρνο ειεθηξνβαιβίδαο 

εηζφδνπ.  

- Φίιηξα ζσκαηηδίσλ: Έιεγρνο πηέζεσλ εηζφδνπ – εμφδνπ ζηα θίιηξα ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ. 

Αιιαγή ησλ θίιηξσλ ζπγθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ 5κ θαη άλζξαθνο (ηα ηέζζεξα (4) θίιηξα 10’’ 5κ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε) 

- Όζκσζε: Έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο αληίζηξνθεο φζκσζεο. Έιεγρνο παξαγσγήο – 

απφξξηςεο 1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ. Έιεγρνο αγσγηκφηεηαο 1νπ θαη 2νπ ζηαδίνπ. Μέηξεζε 

αγσγηκφηεηαο εηζφδνπ – εμφδνπ. Σειηθφο νπηηθφο έιεγρνο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη ζηεγαλφηεηαο ηνπ πδξαπιηθνχ θπθιψκαηνο. 

- Απνιχκαλζε: Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηεο φζκσζεο κε ηα θαηάιιεια δηαιχκαηα, αλά 

εμάκελν. 

Οη εξγαζίεο απνιχκαλζεο ηνπ δηθηχνπ λεξνχ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αββαηνθχξηαθνπ. Η δηαδηθαζία ηεο απνιχκαλζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάιπκα 

ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ, πεξηιακβάλεη ηελ απνιχκαλζε ηφζν ηνπ δηθηχνπ φζν θαη ησλ ζπλδεηηθψλ 

ζσιήλσλ πξνο ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο.  

Η δηαδηθαζία ηεο απνιχκαλζεο απνηειείηαη απφ ηα ζηάδηα ηεο αλαθχθισζεο, ηεο παξακνλήο θαη ηνπ 

μεπιχκαηνο ηνπ απνιπκαληηθνχ ζην δίθηπν θαη ζηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο. ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο απνιχκαλζεο ην επεμεξγαζκέλν λεξφ πνπ ηξνθνδνηνχληαη ηα κεραλήκαηα ζα πξέπεη 

λα είλαη ειεχζεξν απνιπκαληηθνχ θαη ε κηθξνβηνινγηθή ηνπ αλάιπζε λα ζπκκνξθψλεηαη θαη’ 

ειάρηζηνλ κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο επξσπατθήο θαξκαθνπνηίαο (ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ν αξηζκφο ησλ 

βαθηεξηδίσλ ζην λεξφ ζα πξέπεη λα είλαη <100 CFU/ml θα ησλ ελδνηνμηλψλ < 0.25 EU/ml). 

Αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ DRAGER 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 58.200€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο. Θα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά 

(service kit) πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο βάζεη νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, επαλνξζσηηθή 

ζπληήξεζε γηα ηελ επηζθεπή βιαβψλ θαη θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, πιελ αλαισζίκσλ. Ο ρξφλνο 
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αληαπφθξηζεο πξνο έιεγρν βιαβψλ νξίδεηαη ζε 24 ψξεο κε απνζηνιή ηερληθνχ. ε θάζε πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ε θαζπζηέξεζε επηδηφξζσζεο  κεραλήκαηνο ππεξβαίλεη ηηο δέθα πέληε (15) εξγάζηκεο 

εκέξεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε πξνζσξηλή αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο κε άιιν ηδίνπ 

ηχπνπ θαη δπλαηνηήησλ, κέρξη πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. 

Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ππνρξεψλεηαη λα δειψζεη ηε ηειεπηαία έθδνζε ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγίαο  αλά 

ηχπν κεραλήκαηνο φπσο απηέο  νξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θαη λα βεβαηψλεηαη  απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνχ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ φηαλ απηά 

είλαη δηαζέζηκα. 

Πίλαθαο Αλαηζζεζηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηχπνπ JULIAN θαη FABIUS ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

DRAGER 

α/α Σχπνο Αξ. ζεηξάο Σεκ. 
Πιήξε θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 JULIAN 

ARNF 0071 

ARPM 0069, 0072-0074, 

0076-0078, 0080-0082, 

0084, 0089, 0090 

14 30.000€ 

2 FABIUS CE 
11507-11509, 11511-

11519 
12 25.000€ 

3 VAMOS 

ARRB 

0007/10/11/13/14/16/1

7/18 

8 3.200€ 

 

Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα θαηαζέζεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ ελψ ζα 

αλαθέξεηαη θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Αλαπλεπζηήξεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ S.L.E., DRAGER 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 40.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο. Θα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά 

(service kit) πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο βάζεη νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, επαλνξζσηηθή 

ζπληήξεζε γηα ηελ επηζθεπή βιαβψλ θαη θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, πιελ αλαισζίκσλ.  

Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ππνρξεψλεηαη λα δειψζεη ηε ηειεπηαία έθδνζε ινγηζκηθνχ ιεηηνπξγίαο  αλά 

ηχπν κεραλήκαηνο φπσο απηέο  νξίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν θαη λα βεβαηψλεηαη  απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνχ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ φηαλ απηά 

είλαη δηαζέζηκα. 

Πίλαθαο Αλαπλεπζηήξσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ S.L.E. θαη DRAGER 

α/α 
Καηαζθεπαζηηθφο 

νίθνο 
Σχπνο Αξ. ζεηξάο Σεκ. 

Πιήξε 

θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 S.L.E. 

2000 20401, 40123 

5 6.000€ 5000 51136 

HFO 7H0711, 8H1120 

2 DRAGER 

EVITA 2 

DURA 

ARNH 0128-0131 

ARPL 0116-0126, 

0220-0225 

28 34.000€ EVITA XL ARPL 0219 

EVITA 4 ARNH 0100-0101 

BABYLOG 

8000 Plus 
ARPM 0005-0008 

 

Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο κπνξεί λα θαηαζέζεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλά θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ελψ ζα 

αλαθέξεηαη θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Κιίβαλνο πιάζκαηνο ηχπνπ STERRAD 100S ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ASP 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 10.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) πξνγξακκαηηζκέλεο 

επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο γηα ηελ ζπληήξεζε επηπέδνπ 1 (ζπληήξεζε θάζε 6 κήλεο ή 750 

θχθινπο ιεηηνπξγίαο) θαη επηπέδνπ 2 (ζπληήξεζε θάζε 12 κήλεο ή 2250 θχθινπο ιεηηνπξγίαο), 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, καδί κε ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά. Δπίζεο, 

ζα πεξηιακβάλεη απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα απνθαηάζηαζε βιαβψλ, αλαβαζκίζεηο θαη πιήξε 

θάιπςε γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ, πιελ αλαισζίκσλ. 
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χζηεκα εκθάληζεο αθηηλνινγηθψλ θηικ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ AGFA 

(κέγηζηε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 13.500€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) πξνγξακκαηηζκέλεο 

επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη επαλνξζσηηθή 

ζπληήξεζε γηα ηελ επηζθεπή βιαβψλ.  

Πίλαθαο κεραλεκάησλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ AGFA 

α/α Σχπνο Μεραλήκαηνο Σεκ 
Υσξίο θάιπςε 

αληαι/θψλ 

Πιήξε θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 CR 85-X DIGITIZER 2 

7.500€ 13.500€ 

2 CR ID TABLET 2 

3 DRYSTAR 5503 1 

4 IMP BARCO MFCD 1219 1 

5 NX8300 HP8000 RAID 1PC 2 

6 CR HIGH QUAL MON. MDRC 1119 1 

Θα κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ δχν (2) νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο: κε πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ θαη 

ρσξίο θάιπςε αληαιιαθηηθψλ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ. 

Γηαγλσζηηθά κεραλήκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS 

(κέγηζηε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 173.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε γηα ηελ 

επηζθεπή βιαβψλ.  

Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο ειέγρνπ, ξπζκίζεηο, θαζαξηζκνχο, 

επζπγξακκίζεηο, ιηπάλζεηο κεραληθψλ κεξψλ, ρξήζεηο ινγηζκηθνχ, επαιεζεχζεηο ηηκψλ, έιεγρν 

ειεθηξηθήο αζθάιεηαο, επαλαθνξά παξακέηξσλ πνηνηηθήο απεηθφληζεο ζηηο πξνδηαγεγξακκέλεο 

αλνρέο θαη δνθηκέο ησλ κεραλεκάησλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

Θα κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ δχν (2) νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο: κε πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ θαη 

ρσξίο θάιπςε αληαιιαθηηθψλ. Η ζχκβαζε κε πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ δε ζα πεξηιακβάλεη 

αλαιψζηκα, πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα, κπαηαξίεο θαη εξγαζίεο γηα ηε δηαηήξεζε αξρείνπ αζζελψλ-

εηθφλσλ θαζψο θαη εξγαζίεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ Αμνληθνχ Σνκνγξάθνπ CT Prospeed SX κε θάιπςε 

αληαιιαθηηθψλ δε ζα πεξηιακβάλεηαη ε αληηθαηάζηαζε αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο θαη ινηπφλ 

αλαισζίκσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπληήξεζεο ηεο γ-camera κνλήο θεθαιήο MILLENIUM RECTANGULAR κε 

θάιπςε αληαιιαθηηθψλ ζα πεξηιακβάλνληαη νη θσηνπνιιαπιαζηαζηέο θαη νη αληρλεπηηθνί θξχζηαιινη. 

Δπίζεο, ν αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα αλαιάβεη ηελ αλαβάζκηζε θαη ππνζηήξημε ηεο ππνινγηζηηθήο 

κνλάδαο ηνπ ζηαζκνχ επεμεξγαζίαο ηεο γ-camera θαη ηνπ ζπλνδνχ ινγηζκηθνχ XELERIS 3.1 ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GE HEALTHCARE. 

Πίλαθαο ησλ έμη (6) θαηεγνξηψλ κε κεραλήκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GENERAL ELECTRIC 

MEDICAL SYSTEMS 

α/α Καηεγνξία Σχπνο Σεκ. 
Πξνι. 

πλη. 

Υσξίο θάιπςε 

αληαι/θψλ 

Πιήξε θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 
Αθηηλνινγηθά, 

αθηηλνζθνπηθά 

MPH50 TRAUMA XT 4 

2 30.000€ - 
MPH65 COMPAX I/T 

PRESTIGE SI 

PRESTIGE SI 

2 
Σξνρήιαην 

αθηηλνινγηθφ 
VMX PLUS 

1 
2 3.000€ - 

3 ηεθαληνγξάθνο LC+ 1 4 20.000€ - 

4 
Αμνληθφο 

Σνκνγξάθνο 
CT Prospeed SX 

1 
3 15.000€ 20.000€ 

5 
Μαγλεηηθφο 

Σνκνγξάθνο 
MR Signa 1.0T LCC 

1 
4  65.000€ 

6 
γ-camera κνλήο 

θεθαιήο 

MILLENIUM 

RECTANGULAR 

1 
2  35.000€ 
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Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα θαηαζέζεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλά θαηεγνξία κεραλεκάησλ ελψ 

ππάξρεη πξφζζεηα ε επηινγή ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ, ηα 

νπνία δχλαηαη λα ζπληεξήζεη. 
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πγθξφηεκα καζηνγξάθνπ MAMMODIAGNOST DR ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ PHILIPS 

(κέγηζηε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 25.000€+θπα) 

Σν ζπγθξφηεκα ηνπ καζηνγξάθνπ απνηειείηαη απφ γελλήηξηα αθηίλσλ Υ, αθηηλνινγηθή ιπρλία, ζηαζκφ 

ειέγρνπ Eleva Workspot, βξαρίνλα κε ςεθηαθφ αληρλεπηή, ζηαζκφ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο εηθφλαο 

θαη δηάγλσζεο, ρεηξηζηήξην θαη ζηεξενηαθηηθφ ζχζηεκα ςεθηαθήο βηνςίαο. 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε γηα ηελ 

επηζθεπή βιαβψλ.  

Πίλαθαο κεραλεκάησλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ PHILIPS 

α/α 
Καηαζθεπαζηηθφο 

νίθνο 
Σχπνο Σεκ. 

Υσξίο 

θάιπςε 

αληαι/θψλ 

Μεξηθή 

θάιπςε 

αληαι/θψλ 

Πιήξε 

θάιπςε 

αληαι/θψλ* 

1 PHILIPS MAMMODIAGNOST DR 1 - 10.000€ 25.000€ 

* ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο θαη ηνπ ςεθηαθνχ αληρλεπηή 

 

Θα θαηαηεζνχλ ηξεηο (3) νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο: ρσξίο θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, κε κεξηθή θάιπςε 

αληαιιαθηηθψλ, ε νπνία δε ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθηηλνινγηθή ιπρλία θαη ηνλ ςεθηαθφ αληρλεπηή θαη 

κε πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο θαη ηνπ ςεθηαθνχ 

αληρλεπηή. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ζπλνιηθά ην ζπγθξφηεκα ηνπ καζηνγξάθνπ. 

Αθηηλνβνιεηήο αίκαηνο GAMMACELL 3000 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ BEST Theratronics 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 11.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) 

πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ. 

Μνλάδα Κνβαιηίνπ ELITE-100 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ BEST Theratronics 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 28.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) 

πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ.  

χζηεκα βξαρπζεξαπείαο microselegtron HDR θαη ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ ζεξαπείαο ONCENTRA  

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 80.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε γηα ηελ επηζθεπή 

βιαβψλ θαη πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, πιελ αλαισζίκσλ.  

πκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηεζζάξσλ (4) πεγψλ 

Ir192 θαζψο θαη ηα έμνδα επηζηξνθήο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πεγήο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 
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Σξνρήιαηα αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ PHILIPS 

(κέγηζηε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 60.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε γηα ηελ 

επηζθεπή βιαβψλ.  

Θα θαηαηεζνχλ δχν (2) νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο: κε πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ θαη ρσξίο θάιπςε 

αληαιιαθηηθψλ, πιελ αλαισζίκσλ.  

Πίλαθαο ηξνρήιαησλ αθηηλνινγηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ PHILIPS 

α/α 
Καηαζθεπαζηηθφο 

νίθνο 
Σχπνο Σεκ. 

Υσξίο θάιπςε 

αληαι/θψλ 

Πιήξε θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 PHILIPS 

BV ENDURA 1 

 60.000€ 
BV LIBRA 2 

PRACTIX 33+ 2 

PRACTIX 100+ 3 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ ελψ ζα αλαθέξεη θαη ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Τπεξερνηνκνγξάθνη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ GENERAL ELECTRIC, PHILIPS, ALOKA 

(κέγηζηε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 35.000€+θπα) 

Πίλαθαο ππεξερνηνκνγξάθσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ GENERAL ELECTRIC, PHILIPS, ALOKA 

α/α 
Καηαζθεπαζ

ηηθφο νίθνο 
Σχπνο Υψξνο ρξήζεο 

Υσξίο 

θάιπςε 

αληαι/θψλ 

Πιήξε 

θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 
GENERAL 

ELECTRIC 

SYSTEM 5 Καξδηνρεηξνπξγηθή 800€ - 

LOGIQ 400CL Μαηεπηηθά ρεηξνπξγεία 800€ - 

LOGIQ 200 
Σ.Δ.Ι. παξαθνινχζεζεο 

εγγχσλ 
800€ - 

VIVID 3 Μ.Δ.Θ. 800€ - 

VOLUSON 730 Pro 
Σ.Δ.Ι. παξαθνινχζεζεο 

εγγχσλ 
800€ - 

LOGIQ P3 Σ.Δ.Ι.  2.500€ 

LOGIQ P5 

premium 
Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο  2.500€ 

2 PHILIPS 
iU22 Αθηηλνινγηθφ  6.500€ 

HD15 Αθηηλνινγηθφ  4.500€ 

3 ALOKA 

A7 Αηκνδπλακηθφ 2.000€ 5.000€ 

A7 
Σ.Δ.Ι. παξαθνινχζεζεο 

εγγχσλ 
2.000€ 5.000€ 

F31 Μαηεπηηθφ ρεηξνπξγείν 2.000€ 5.000€ 

 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε γηα ηελ 

επηζθεπή βιαβψλ. 

Θα θαηαηεζνχλ δχν (2) νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο: κε πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ θαη ρσξίο θάιπςε 

αληαιιαθηηθψλ. ηελ πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο αληαιιαθηηθψλ εθηφο αλαισζίκσλ, δε ζα 

πεξηιακβάλνληαη θεθαιέο ππεξήρσλ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

κεραλεκάησλ αλά θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ελψ ζα αλαθέξεηαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν 

κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Μεράλεκα Ληζνηξηςίαο ηχπνπ DL-S II ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ DORNIER 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 87.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) πξνγξακκαηηζκέλεο 

επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, απεξηφξηζην αξηζκφ 

επηζθέςεσλ επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο θαη θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, πιελ αλαισζίκσλ.   

Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αληαιιαθηηθψλ: 

 capacitor CHR/trigger unit 

 surge generator XXP-FE 
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 coupling bellow 

γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πιήξε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.  

χζηεκα εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ STOECKERT - DIDECO 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 10.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα δχν (2) έηε. Θα πεξηιακβάλεη κία (1) εηήζηα πξνγξακκαηηζκέλε 

επίζθεςε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ε νπνία ζα αθνξά ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα, 

θαζαξηζκφ, ξπζκίζεηο θαη βαζκνλνκήζεηο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο πξνβιέπεη ν 

θαηαζθεπαζηήο. Γελ ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο θαη ηελ θάιπςε άιισλ 

αληαιιαθηηθψλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο κίθηεο αέξα-νμπγφλνπ απαηηείηαη ζπληήξεζε κε αληηθαηάζηαζε 

αληαιιαθηηθψλ θάζε δχν (2) ρξφληα.  

Πίλαθαο ζπζηεκάησλ ηεο κεραλήο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο STOCKERT S3  

α/α Μεράλεκα Σεκ. 

1 Βάζε Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο 2 

2 Μνλή αληιία 8 

3 Γηπιή αληιία 2 

4 πζθεπή Φχμεο-Θέξκαλζεο 2 

5 Μίθηεο αέξα-νμπγφλνπ 3 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ (ηεκ. 17). 

Μεράλεκα Φαθνζξπςίαο ηχπνπ INFINITY ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ALCON 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 3.500€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) πξνγξακκαηηζκέλεο 

επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, επαλνξζσηηθή 

ζπληήξεζε γηα ηελ επηζθεπή βιαβψλ θαη πιήξε θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, πιελ αλαισζίκσλ.  

Μεηξεηήο αθηηλνβνιίαο γ’ counter ηχπνπ 1470 WIZARD ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ WALLAC 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 2.000€+θπα)  

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) ηαθηηθέο επηζθέςεηο 

πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη κία (1) επίζθεςε έθηαθηεο ζπληήξεζεο ηνπ κεηξεηή αθηηλνβνιίαο γ’ 

counter θαζψο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ (Δθηππσηέο, Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο). Η ζχκβαζε δελ 

πεξηιακβάλεη θάιπςε αληαιιαθηηθψλ. 

Υεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MAQUET 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 20.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο, ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) πξνγξακκαηηζκέλεο 

επηζθέςεηο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο θαη 

ζα θαιχπηεη φια ηα αληαιιαθηηθά ή εμαξηήκαηα πνπ ζα απαηηνχληαη θαηά ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

θαη επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, εθηφο ησλ κπαηαξηψλ, ησλ ρεηξηζηεξίσλ θαη ησλ ζηξσκάησλ.  

Οη ρεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο BETAMAQUET (ηεκ. 11) πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 20 transporter θαη 20 

επηθάλεηεο κε ηα παξειθφκελά ηνπο (επηθάλεηεο κέζεο, θεθαιηνχ, πνδηψλ, ρεξηψλ). 

Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα θαηαζέζεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ ελψ ζα 

αλαθέξεηαη θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Πίλαθαο ρεηξνπξγηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MAQUET  

α/α Μεράλεκα Σεκ. 

1 BETACLASSIC 13 

2 ALPHASTAR 1 

3 BETAMAQUET 11 

Θάιακνη λεκαηηθήο ξνήο 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 15.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα δχν (2) εηψλ. Θα πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο, ην θφζηνο πξνκήζεηαο θαηλνχξγησλ θίιηξσλ απαγσγψλ αεξίσλ θαη αληηθαηάζηαζεο θαη 

πεξηζπιινγήο ησλ παιηψλ θίιηξσλ, θαζψο θαη ηε κέηξεζε θαη ξχζκηζε ηεο ξνήο αέξα, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

Πίλαθαο ζαιάκσλ λεκαηηθήο ξνήο: 
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α/α Μεράλεκα Σεκ. 
Αξηζκφο πξνιεπηηθψλ 

ζπληεξήζεσλ γηα 2 έηε 

1 FLURANCE CYT18 4 1 

2 FLURANCE BK1000 3 1 

3 ASTEC 1 1 

4 ESCO 1 1 

5 NUAIRE No. NU-425-200E 1 1 

6 FASTER ULTRASAFE 1 1 

7 FASTER BHA 36 1 2 

8 CAMFIL FARR 1 2 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ (ηεκ. 13). 

Δλδνζθφπηα θαη ζεξκηθνί απνιπκαληέο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ OLYMPUS θαη PENTAX 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 10.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή κε κεξηθή θάιπςε αληαιιαθηηθψλ.  

Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ελδνζθνπίσλ ζα πεξηιακβάλνπλ έιεγρν ζηεγαλφηεηαο, 

ειεθηξηθφ έιεγρν αζθαιείαο (MPE test) θαη δηαθξίβσζε αζθαιείαο (έθδνζε πξσηνθφιινπ). Η κεξηθή 

θάιπςε αληαιιαθηηθψλ ζα πεξηιακβάλεη αληηθαηάζηαζε πξνζηαηεπηηθνχ εχθακπηνπ ηκήκαηνο, 

αθξνθπζίνπ, θαιχκκαηνο R-L, αθίδσλ ζηήξημεο, ζηεγαλνπνηεηηθψλ δαρηπιηδηψλ, θαλαιηνχ βηνςίαο, 

πξνζηαηεπηηθνχ θαθψλ. 

Πίλαθαο Δλδνζθνπίσλ θαη ζεξκηθψλ απνιπκαληψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ OLYMPUS θαη PENTAX 

α/α 
Καηαζθεπαζηηθφο 

νίθνο 
Σχπνο Αξ. εηξάο 

Με θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 OLYMPUS 

GIF-Q165 2804124 

8.500€ 

CF-Q165L 2802138 

CF-Q165L 2902839 

TJF-145 2701246 

MINI ETD  99-10325 

MINI ETD  99-10099 

ETD-2 plus 606084 

2 PENTAX EB-1970TK G120244  

 

Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ζεξκηθψλ απνιπκαληψλ ζα πεξηιακβάλνπλ γεληθφ 

θαζαξηζκφ, έιεγρν δηαξξνψλ θαη ιεηηνπξγίαο, ειεθηξηθφ έιεγρν αζθαιείαο θαη δηαθξίβσζε αζθαιείαο 

(έθδνζε πξσηνθφιινπ). Η κεξηθή θάιπςε αληαιιαθηηθψλ ζα πεξηιακβάλεη αληηθαηάζηαζε ιάζηηρσλ 

(πφξηαο, βάζε πφξηαο), δνζνκεηξεηψλ, αηζζεηήξσλ , θαιπκκάησλ πεξηζηαιηηθψλ αληιηψλ, ζπηξάι, 

ζπλδεηηθνχ, ζσιήλσλ.  

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ αλά θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ελψ ζα 

αλαθέξεηαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Δγρπηέο ζθηαγξαθηθνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MEDRAD-BAYER 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 4.500€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο 

ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε γηα ηελ επηζθεπή 

βιαβψλ θαη θάιπςε αζήκαλησλ αλαισζίκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηήζηα 

ζπληήξεζε, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ζπληήξεζεο.  

Ο εγρπηήο ζθηαγξαθηθνχ MEDRAD VISTRON CT ζα θαιχπηεηαη κε ζπκβφιαην πιήξνπο θάιπςεο 

αληαιιαθηηθψλ, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη κπαηαξίεο, ρηηψληα πίεζεο θαη ηα απαηηνχκελα 

αληαιιαθηηθά ζε πεξίπησζε δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο. 

Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Καζαξηζκφο, επηζεψξεζε θαη αλ είλαη απαξαίηεην αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ, ιίπαλζε, εθφζνλ είλαη 

απαξαίηεην, ησλ κεραληθψλ ηκεκάησλ, βαζκνλφκεζε θαη έιεγρνο ηνπ εγρπηή  MEDRAD.  

 Δπηζεψξεζε θαη θαζαξηζκφο ηεο θεθαιήο  έγρπζεο, αλ είλαη απαξαίηεην. 

 Η εγθαηάζηαζε αλαβάζκηζεο ινγηζκηθνχ, φπνπ απηφ απαηηείηαη, φπσο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. 
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 Δθηέιεζε δνθηκψλ ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ αζθαιείαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δνθηκψλ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΙΔC-60601-1. 

Πίλαθαο εγρπηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ MEDRAD 

α/α 
Καηαζθεπαζηηθφο 

νίθνο 
Σχπνο 

Υσξίο θάιπςε 

αληαι/θψλ 

Πιήξε θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 MEDRAD 

MK V 1.500€ - 

MK V 1.500€ - 

VISTRON CT - 1.500€ 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ ελψ ζα αλαθέξεηαη θαη ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Θεξκνθνηηίδεο ηχπνπ G.E. Healthcare, AIRBORNE, ATOM, DRAGER  

(κέγηζηε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 19.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο. Θα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαη αληαιιαθηηθά 

(service kit) πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο βάζεη νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Η πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) επηζθέςεηο ην ρξφλν κε έιεγρν ιεηηνπξγηψλ, βαζκνλφκεζε, 

θαζαξηζκφ, αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ ζπληήξεζεο, έιεγρν ειεθηξηθήο αζθάιεηαο. ηα 

αληαιιαθηηθά ζπληήξεζεο πεξηιακβάλνληαη ην θίιηξν αέξα ζεξκνθνηηίδαο, κπαηαξία, αληηθξαδαζκηθά 

θηλεηήξα. 

Πίλαθαο ζεξκνθνηηίδσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ GE Healthcare, AIRBORNE, ATOM Medical θαη 

DRAGER 

α/α Καηαζθεπαζηηθφο 

νίθνο 

Σχπνο Σεκ. Πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε 

Πιήξε θάιπςε 

αληαι/θψλ 

1 GE Healthcare 

CAREPLUS 15 

10.500€ 14.000€ IWS 7 

PANDA 1 

2 AIRBORNE 185A 2 800€ 1.600€ 

3 ATOM Medical RABEE 1   

4 DRAGER ISOLEΣTE 4   

 

Θα θαηαηεζεί πξναηξεηηθά θαη δεχηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θαη 

αληαιιαθηηθά (service kit) πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο βάζεη νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, 

θαζψο θαη επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε γηα ηελ επηζθεπή βιαβψλ θαη θάιπςε αληαιιαθηηθψλ, πιελ 

αλαισζίκσλ. Δηδηθά γηα ηηο ζεξκνθνηηίδεο CARE PLUS ζα θαιχπηνληαη έσο νθηψ (8) πνξηάθηα θαη έλα 

ζεη εζσηεξηθφ ηνίρσκα. 

Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο κπνξεί λα θαηαζέζεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά είηε αλά θαηαζθεπαζηηθφ νίθν 

είηε γηα ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ πνπ δχλαηαη λα ζπληεξήζεη ελψ ζα αλαθέξεηαη θαη ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Κιίλεο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηχπνπ TOTALCARE  ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ HILLROM  

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 6.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα αθνξά δψδεθα (12) θιίλεο, ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη κία 

(1) πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα 

απνθαηάζηαζε βιαβψλ, ρσξίο θάιπςε αληαιιαθηηθψλ.  

Υεηξνπξγηθέο ζπζθεπέο LASER CO2 θαη αλαξξφθεζεο θαπλνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ LUMENIS 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 1.500€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα αθνξά ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ησλ ζπζθεπψλ 

LASER θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο ειεθηξνληθήο θαη νπηηθήο βαζκίδαο θαη ηνπ ςπθηηθνχ 

θπθιψκαηνο. Ο έιεγρνο ηεο ζπζθεπήο αλαξξφθεζεο θαπλνχ ζα πεξηιακβάλεη έιεγρν ειεθηξηθήο 

αζθάιεηαο, αληιίαο θελνχ θαη θίιηξσλ αλαξξφθεζεο θαπλνχ θαη κηθξνζσκαηηδίσλ.  

Πίλαθαο Υεηξνπξγηθψλ ζπζθεπψλ LASER CO2 θαη αλαξξφθεζεο θαπλνχ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

LUMENIS 

α/α Μεράλεκα Σεκ. 

1 20C 1 

2 40C 1 

3 XPLUME 1 
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Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ ελψ ζα αλαθέξεηαη θαη ην 

θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Μεηξεηέο αθηηλνβνιίαο ηνπ ηκήκαηνο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 7.500€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα αθνξά ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ελφο (1) ζπξενεηδφκεηξνπ, ελφο (1) 

κεηξεηή θξνπξνχ ιεκθαδέλα θαη πέληε (5) κεηξεηψλ αθηηλνβνιίαο. Οη εξγαζίεο ειέγρνπ ζα γίλνπλ 

ζην Δξγαζηήξην Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν ζα δηαζέζεη ηηο ξαδηελεξγέο πεγέο. 

Πίλαθαο κεηξεηψλ αθηηλνβνιίαο ηνπ ηκήκαηνο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο 

α/α πζθεπή Σεκ. 

1 CRC-15R Dose Calibrator s/n 154857  ηεο Capintec 1 

2 RAM-ION Ion Chamber Survey Meter s/n 2101-006 ηεο Rotem 1 

3 Ludlum(RTI) Survey Meter s/n 25009039 1 

4 RadAlert  50 Radiation Monitor 1 

5 LB-122 Contamination Monitor , Berthold GmbH 2 

6 Navigator GPS gamma probe 1 

 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ ελψ ζα αλαθέξεηαη θαη ην 

θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 
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Γηαζεξκίεο, απηληδσηέο θαη θνξεηνί αλαπλεπζηήξεο Υεηξνπξγείσλ θαη Μνλάδσλ  

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 16.000€+θπα) 

Πίλαθαο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ Υεηξνπξγείσλ θαη Μνλάδσλ: 

α/α Καηεγνξία 
Καηαζθεπαζηηθφο 

νίθνο 
Σχπνο Σκήκα 

Σεκ. 

1 
Γηαζεξκίεο 

ρεηξνπξγείσλ 

AESCULAP GN 60 Γ/Υ(1) 

31 

ALSA 
EXCELL 400, 

ALSATOM 

Μ/X(3), Γ/Υ(11), 

/Υ(1) 

BERCHTOLD ELEKTROTOM 530 Γ/Υ(1) 

BOWA 350 ARC Δλδνζθνπήζεηο(1) 

ERBE 

ICC350, VIO300D, 

ERBOTOM, 

ERBOKRYO 

Μ/Υ(2), Γ/Υ(2), 

Δλδνζθνπήζεηο(1) 

KLS MARTIN 
ELECTROTOM 400, 

ME 400 
Γ/Υ(2) 

OLYMPUS PSD-20 
Γ/Υ(1), 

Δλδνζθνπήζεηο(1) 

VALLEYLAB 
LIGASURE-8, 

FORCE TRIAD 

Γ/Υ(2), Νενγλνινγηθφ 

(1) 

GIMA DIATERMO MB 122 /Υ(1) 

2 Απηληδσηέο 

MARQUETTE CARDIOSERV 

Μ/X(1), Μ/Δ(1), ΜΔΘ 

θαξδηνπαζψλ (2), 

ΜΔΘ(2), ΣΔΠ(1), 

/Υ(1), Σερλ. 

Γνλ.(1), Βξαρ. 

Ννζ.(1), 

Δλδνζθνπήζεηο(1) 
17 

NIHON KOHDEN 
TEC-5521K, TEC-

7631K, CARDIOLIFE 

Μ/Δ(1), ΜΔΘ(1), 

TN(1), ΣΔΠ(1) 

PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 9 Μ/Δ(1) 

MINDRAY BENEHEART ΣΔΠ(1) 

3 
Φνξεηνί 

Αλαπλεπζηήξεο 

BIO-MED CROSSVENT 4+ Γ/Υ(1) 

11 
SIMS PNEUPAC transPAC 2 

Γ/Υ(2), ΜΔΘ(1), 

ελδνζθνπήζεηο(1) 

RESMED ASTRAL 100 ΜΔΘ(1) 

MEDIN F15, MEDINSINDI Νενγλνινγηθφ (5) 

Μ/Υ: Μαηεπηηθά Υεηξνπξγεία, Γ/Υ: Γεληθά Υεηξνπξγεία, /Υ: επηηθφ Υεηξνπξγείν, Μ/Δ: Μνλάδα 

Δκθξαγκάησλ, ΜΔΘ: Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, ΣΔΠ: Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ, ΣΝ: 

κνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, Σερλ. Γνλ.: κνλάδα Σερλ. Γνληθνπνίεζεο, Βξαρ. Ννζ.: κνλάδα Βξαρείαο 

Ννζειείαο  

 

Η ζχκβαζε ζα αθνξά ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θαη ειεθηξηθήο αζθάιεηαο ησλ 

δηαζεξκηψλ, απηληδσηψλ θαη θνξεηψλ αλαπλεπζηήξσλ ησλ Μνλάδσλ θαη Υεηξνπξγείσλ. Ο ππνςήθηνο 

αλάδνρνο επηβαξχλεηαη γηα φια ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηερληθνχ – εμνπιηζκνχ, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία, 

ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Ο αλάδνρνο ζπληεξεηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλά θαηεγνξία 

κεραλεκάησλ ελψ ππάξρεη πξφζζεηα ε επηινγή ππνβνιήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ην ζχλνιν ησλ 

κεραλεκάησλ, ηα νπνία δχλαηαη λα ειέγμεη ελψ ζα αλαθέξεηαη θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε 

ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 
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πζθεπέο κέηξεζεο ηνπ ηκήκαηνο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο 

(πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 3.000€+θπα) 

Η ζχκβαζε ζα αθνξά ηε δηαθξίβσζε θαη πηζηνπνίεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηξηψλ (3) νξγάλσλ κέηξεζεο 

ηνπ ηκήκαηνο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ 

κεραλεκάησλ ελψ ζα αλαθέξεηαη θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο γηα θάζε ηχπν κεραλήκαηνο μερσξηζηά. 

Πίλαθαο νξγάλσλ κέηξεζεο ηνπ ηκήκαηνο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο 

α/α Όξγαλα κέηξεζεο Σεκ. 

1 LIONHEART 1 s/n:157540 1 

2 QED-6 Defibrillator analyser 1 

3 BP Pump 2 Non-invansive Blood Pressure Monitor analyser 

s/n:9493018 

1 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Πίλαθαο πξνυπνινγηζζεηζψλ δαπαλψλ 

α/

α 
Πεξηγξαθή κερ/ηνο 

Σεκ

. 

Μέγηζηε 

πξνυπ/ζζείζα 

δαπάλε 

1 Μερ/καηα Αηκνθάζαξζεο 27 80.000€ 

2 
χζηεκα επεμεξγαζίαο λεξνχ θαη δηθηχνπ 

δηαλνκήο 
1 10.000€ 

3 Αλαηζζεζηνινγηθά 34 58.200€ 

4 Αλαπλεπζηήξεο 33 40.000€ 

5 Κιίβαλνο πιάζκαηνο 1 10.000€ 

6 χζηεκα εκθάληζεο αθη/θψλ θηικ 3 13.500€ 

7 Γηαγλσζηηθά κερ/ηα GE 9 173.000€ 

8 Μαζηνγξάθνο 1 25.000€ 

9 Αθηηλνβνιεηήο αίκαηνο 1 11.000€ 

10 Μνλάδα Κνβαιηίνπ 1 28.000€ 

11 χζηεκα Βξαρπζεξαπείαο 1 80.000€ 

12 Σξνρήιαηα αθηηλνινγηθά 8 60.000€ 

13 Τπεξερνηνκνγξάθνη 13 35.000€ 

14 Μερ/κα ιηζνηξηςίαο 1 87.000€ 

15 *χζηεκα εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο 4 10.000€ 

16 Μερ/κα θαθνζξπςίαο 1 3.500€ 

17 Μεηξεηήο αθηηλνβνιίαο γ-counter 1 2.000€ 

18 Υεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο 25 20.000€ 

19 *Θάιακνη λεκαηηθήο ξνήο 15 15.000€ 

20 Δλδνζθφπηα θαη ζεξκηθνί απνιπκαληέο 8 10.000€ 

21 Δγρπηέο ζθηαγξαθηθνχ 3 4.500€ 

22 Θεξκνθνηηίδεο 30 19.000€ 

23 Κιίλεο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο 12 6.000€ 

24 Υεηξνπξγηθέο ζπζθεπέο LASER 3 1.500€ 

25 Μεηξεηέο αθηηλνβνιίαο 7 7.500€ 

26 
Ιαηξηθφο εμνπιηζκφο Υεηξνπξγείσλ θαη 

Μνλάδσλ 
59 16.000€ 

27 
Οξγαλα εξγαζηεξίνπ Βηνταηξηθήο 

Σερλνινγίαο 
3 3.000€ 

ΤΝΟΛΟ: 306 828.700€ 

* Η ζχκβαζε ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα δχν (2) έηε 
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