
 

ΘΕΜΑ :  ΑΡΙΘΜ. 85/20 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  -ΔΥΟ (2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΟΛΕΪ – ΚΑΡΟΤΣΙ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΜΕΘ   ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  3.500 €  ΜΕ ΦΠΑ -(50) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  ΜΕ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΜΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  3000€ ΜΕ ΦΠΑ -ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

AMBU ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  1.500€ ΜΕ ΦΠΑ .  

ΣΧΕΤ : α) Οι διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 118 και 328. 
β) Το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α΄171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» 
γ) Το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 (Α΄52) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» 
δ) Το αριθ. 4113/13-03-2020  έγγραφο του Νοσοκομείου προς την Περιφέρεια Ηπείρου. 
ε) Το αριθμ. 4/13-03-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου που αφορά την επιχορήγηση 
δημοσίων μονάδων υγείας της περιφέρειας ηπείρου προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους για την αποφυγή της διάδοσης του 
ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ -COVID 19 
στ) Την αριθμ.17174/16-11-2020 απόφαση του Διοικητή. 

ζ)Την αριθ. 1624/17-11-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΧΑΣ46906Ω-Φ6Α) 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έπειτα από την παραπάνω (στ) σχετική ενέκρινε την προμήθεια  ΔΥΟ (2) 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΤΡΟΛΕΪ – ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  ΓΙΑ ΜΕΘ   ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  3.500,00 €  ΜΕ ΦΠΑ -(50) 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΜΕ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΜΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  3.000,00€ 

ΜΕ ΦΠΑ -ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΤΕΜΑΧΙΩΝ AMBU ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  1.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ. 

συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την άμεση κάλυψη των αναγκών του 

Νοσοκομείου .  

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν γραπτή κλειστή τεχνοοικονομική 

προσφορά, έως την 24-11-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ.  στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.  

 
Α1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1 .  Ημερομηνία διενέργειας: 24-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο  Γραφ είο  Προ μ ηθει ών  του  Νοσο κομείου .  

2. Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 24-11-2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

4. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο). 

5. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ιωάννινα, 18-11-2020 

                                                     Αριθ. Πρωτ.: 17322 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   

Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:ΠΡΟ  ΠΡΟΣ:  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Ταχ. Δ/νση Λεωφόρος Μακρυγιάννη   
Τ.Κ.: 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ   

Πληροφορίες: ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ   

Τηλ.: 2651080625   

Fax: 2651029470   
Email: Kleopatra.spiraki@gni-hatzikosta.gr    
    

mailto:Kleopatra.spiraki@gni-hatzikosta.gr


6. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 

7. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης. 

8. Ισχύς προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

 

Α2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. Να κατατεθούν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές (Οικονομική & Τεχνική) εις διπλούν.  

2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιγράφεται η τιμή της προσφοράς σε Ευρώ με και χωρίς ΦΠΑ. Στην τιμή θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.    

4. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 

τιμή), για όσες προσφορές πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

5. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις  

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την 

πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων (Ν. 4605/2019 άρθρο 44 ως ισχύει σήμερα σε αντικατάσταση του έβδομου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του 

ν. 4013/2011 (Α΄204)). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών 

λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση 

παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. 

6. Η παράδοση,  των ειδών  πρέπει να  γίνει  μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.  

7.  Να κατατεθούν στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς όσα αναφέρονται στην ενότητα  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΓΕΝΙΚΟΙ  

ΟΡΟΙ της πρόσκλησης (όπως φύλλο συμμόρφωσης, εμπορικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια, πιστοποιητικά ISO, CE, 

εγγυήσεις, βεβαιώσεις – υπεύθυνες δηλώσεις κ.τ.λ) 

8.  Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την προσφορά τους να επισυνάψουν και τα παρακάτω:  

1. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης  

2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ.1 και 

2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά υποχρεωτικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου με χρόνο έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 



γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) και να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής της. 

3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με 

χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  

 

Αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης του διαγωνισμού καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον χορηγητή 

αποτελούν οι παρακάτω ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, καθώς και οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΛΛΕΥ-ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

1. Το σώμα του τροχήλατου να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα , βαμμένο σε 
φούρνο με ειδική εποξική ακρυλική βαφή ιδιαίτερα ανθεκτική σε γρατσουνιές και λεκέδες. Να είναι σύμφωνη με την UNI 
EN ISO 9002 οδηγία. 

2. Να είναι διαστάσεων 670 Χ 480 Χ 1110 (ύψος) χιλ. 
3. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ώθησης σε μία πλευρά από ABS. 
4. Στις γωνίες της βάσης να φέρει πλαστικούς προσκρουστήρες για την εξομάλυνση των κραδασμών. 
5. Να διαθέτει στο πάνω μέρος επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από άκαυστο ABS υλικό και να έχει διαστάσεις 52x40 

cm. Να είναι εύκολα εύκολα καθαριζόμενη, πλενόμενη και απολυμανόμενη και να διαθέτει στις τρεις πλευρές 
ενσωματωμένο προστατευτικό γείσο περιμετρικά ύψους 6 εκατ. 

6. Το τροχήλατο να φέρει πέντε (5) συρτάρια σε σειρά καθ ύψος ως εξής: 
a. Ένα συρτάρι μεγέθους 425 Χ 400 Χ 100 (ύψος) χιλ. 
b. Δύο συρτάρια μεγέθους 425 Χ 400 Χ 150 (ύψος) χιλ. 
c. Δύο συρτάρια μεγέθους 425 Χ 400 Χ 200 (ύψος) χιλ. 
Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα και βαμμένα με τον ίδιο τρόπο που είναι κατασκευασμένο και βαμμένο το 
τροχήλατο. 

7. Τα συρτάρια να φέρουν ενσωματωμένες εργονομικές ατραυματικές χειρολαβές στις μετώπες. Επίσης να διαθέτει 
κεντρική κλειδαριά και για τα συρτάρια. 

8. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με: 
a. Θήκη τοποθέτησης καθετήρων κατασκευασμένη από ABS. 
b. Βάση τοποθέτησης νεφροειδών κατασκευασμένη από χάλυβα τοποθετημένη στην πλαινή πλευρά. 
c. Θήκη τοποθέτησης φακέλων κατασκευασμένη από ABS τοποθετημένη στην πλαινή πλευρά. 
d. Δοχείο ειδικών αποβλήτων τοποθετημένο στην πλαινή πλευρά. 
e. Δοχείο απόρριψης βελονών. 
f. Τετράγωνη λεκάνη κατασκευασμένη από ABS τοποθετημένη στην πλαινή πλευρά. 

9. Στη βάση να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125 mm εκ των οποίων  οι δύο με φρένο και οι 
άλλες δύο χωρίς φρένο. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
2. Οι αναγραφόμενες απλές αριθμητικές τιμές χωρίς περιορισμούς (όπως τουλάχιστον, ≥ κλπ) των επιμέρους 

χαρακτηριστικών  της βασικής σύνθεσης του συστήματος είναι οι επιθυμητές με απόκλιση δέκα στα εκατό.  Να 
αναφερθούν αναλυτικά όλα τα επιπλέον των ζητουμένων χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Συστήματα με καλύτερα 
χαρακτηριστικά των ζητουμένων σαφώς θα αξιολογηθούν προσθετικά. 

3. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark  και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedicalgrade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

4. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, ISO 27001, ISO 13485/12 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 που 
είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

5. Με την τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και απαραιτήτως εκπαίδευση των 
χρηστών και των τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον. 

7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια 
από την παραλαβή του.  

8. Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος - 
συσκευής, προερχομένη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, 
ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλωσίμων.  

9. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συµµόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
µε αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση. Ασάφειες και 
αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται. 



 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (50) ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   

1. Λαρυγγοσκόπιο μιας χρήσης με πλαστική λαβή  

2. Να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

I. 6 λάμες μίας χρήσης 

II. 3 λάμες τύπου Miller μεγέθη:0 / 1 / 2  

III. 3 λάμες τύπου  MacIntosh  μεγέθη: 2 / 3 / 4 

3 Όλο το σετ να  είναι τοποθετημένο σε βαλιτσάκι από πλαστικό, με λαβή ώστε να μεταφέρεται εύκολα. Να είναι μικρού 
μεγέθους ώστε να δύναται η δυνατότητα να τοποθετείται σε βαλίτσα πρώτων βοηθειών. 

4 Το μέγιστο βάρος να είναι περίπου 1 κιλό. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (AMBU) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Συσκευή αναζωογόνησης Ambu ενηλίκων να είναι καινούρια και αμεταχείριστη και κατάλληλη για Νοσοκομειακή, 

επαγγελματική χρήση. 

2. Η συσκευή αναζωογόνησης Ambu να είναι πλήρης, χωρίς βαλβίδα μεμβράνης επιστροφής και κατάλληλη για 

σύνδεση σε βαλβίδα PEEP.  

3. Να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό PVC (χωρίς λάτεξ ή άλλο αλλεργιογόνο υλικό) με διαφανή μάσκα 

διαμορφωμένη ώστε να επιτρέπει τέλεια προσκόλληση στο πρόσωπο του ασθενούς.  

4. Να λειτουργεί με μάσκα μίας χρήσης Νο 5 ενηλίκων. 

5. Ό όγκος της Ambu να είναι 1.600 ml 

6. Το βάρος να είναι περίπου 700gr 

7. Να διαθέτει σύστημα σύνδεσης με παροχή οξυγόνου (επιτοίχια-φιάλη). 

8. Να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων και βαλβίδα εκτροπής ροής. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

2. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας όπως το ΕΝ 60601, κλπ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ.) καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης.  

3. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει ISO 9001, 14001, 18001, 27001 και 13485 (διακίνηση και 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).  

4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και απαραιτήτως εκπαίδευση των 

χρηστών και των τεχνικών. 

 

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

       

                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ 


