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ΘΕΜΑ: «Ετήςια προληπτική ςυντήρηςη και πιςτοποίηςη καλήσ λειτουργίασ 
τριών αεροφυλακίων ιατρικοφ πεπιεςμένου αέρα, ςε βάροσ του ΚΑΕ 887 του 
προχπολογιςμοφ του νοςοκομείου Oικονομικοφ  Ζτουσ 2022. 
   
ΧΕΣ: Σην υπ. αριθμ.  10550/5-10-2022 Απόφαςη Αναπληρώτριασ  Διοικήτριασ 
που αφορά την ζγκριςη ςκοπιμότητα δαπάνησ  (ΑΔΑ ΩΑΒ9469Η24-ΦΤΘ), με 
επιςυναπτόμενεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
   
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  2.800,00€ ςυμπεριλ. ΦΠΑ. 
ΚΑΕ 0887 
 
Σο Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Πεντζλησ προτίθεται να προβεί ςτην ετήςια 
προληπτική ςυντήρηςη και πιςτοποίηςη καλήσ λειτουργίασ τριών αεροφυλακίων 
ιατρικοφ πεπιεςμζνου αζρα , με τη διαδικαςία τησ δημοςίευςησ ςτο διαδίκτυο 
κατόπιν ςυλλογήσ προςφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  
 
 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΔΟΚΙΜΕ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ 

ΑΕΡΟΦΤΛΑΚΙΩΝ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΕΡΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1:  Αντικείμενο 

Η πεπιγπαθή αθοπά ζηιρ δοκιμέρ και επαναπιζηοποίηζη ηυν αεποθςλακίυν ηος 

κένηπος ιαηπικού αέπα ηος Νοζοκομείος. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Δοκιμή και επαναπιστοποίηση των αερουυλακίων (3 τεμ) 

Θα ππαγμαηοποιηθούν δοκιμέρ και έλεγσοι ζηα ηπία (3) αεποθςλάκια όπυρ 

πεπιγπάθονηαι παπακάηυ: 

. Ελεγσορ ηεσνικού θακέλος. 

. Οπηικόρ έλεγσορ εξυηεπικά και εζυηεπικά (όπος ςπάπσει ππόζβαζη και 

εθόζον απαιηηθεί). 

. Πασςμεηπήζειρ ελαζμάηυν. 

. Ελεγσορ αζθαλιζηικών διαηάξευν. Εθόζον οι αζθαλιζηικέρ διαηάξειρ δεν 

πεπάζοςν ηον έλεγσο, ο ανάδοσορ θα ηιρ ανηικαηαζηήζει με νέερ 

διακπιβυμένερ αζθαλιζηικέρ διαηάξειρ.  

. Εκδοζη πιζηοποιηηικών πεπιοδικού ελέγσος εθ’όζον ηα δοσεία πληπούν ηιρ 

απαιηήζειρ. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλα ηα ςλικά πος θα σπηζιμοποιηθούν θα είναι ζε ζςμθυνία και ζςμβαηόηηηα με 

ηα ςθιζηάμενα. 

 ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

Ο ανάδοσορ θα ππέπει να διαθέηει επί ποινή αποκλειζμού ηα ακόλοςθα πποζόνηα: 

 Να έσει πείπα ζηην ζςνηήπηζη ζςζηημάηυν παπαγυγήρ και διανομήρ ιαηπικών 

αεπίυν αποδεικνςόμενη με ανηίζηοισα πιζηοποιηηικά από Δημόζια Ελληνικά 

Νοζοκομεία 

 Να διαθέηει πιζηοποιημένο Σύζηημα Διαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ (EN ISO 

9001:2015) για ζςνηήπηζη ζςζηημάηυν παπαγυγήρ και διανομήρ ιαηπικών 

αεπίυν και για εμποπία, διάθεζη, διακίνηζη ιαηποηεσνολογικών πποφόνηυν  και 

ζςζηημάηυν παπαγυγήρ και διανομήρ ιαηπικών αεπίυν. 

 Να διαθέηει πιζηοποιημένο Σύζηημα Διαζθάλιζηρ Ποιόηηηαρ (EN ISO 

13485:2016)  για ζςνηήπηζη ζςζηημάηυν παπαγυγήρ και διανομήρ ιαηπικών 

αεπίυν και για εμποπία, διάθεζη, διακίνηζη ιαηποηεσνολογικών πποφόνηυν  και 

ζςζηημάηυν παπαγυγήρ και διανομήρ ιαηπικών αεπίυν. 

 Να διαθέηει πιζηοποιηηικό οπθήρ ππακηικήρ διανομήρ ιαηποηεσνολογικών 

πποφόνηυν ζύμθυνα με ηη ΔΥ8δ/1348/2004  

  Να είναι ζηελεσυμένορ με πηςσιούσο Μησανολόγο ή Ηλεκηπολόγο Π.Ε ή Τ.Ε. ο 

οποίορ θα είναι ςπεύθςνορ για ηην ανάλητη και ολοκλήπυζη ηυν επγαζιών. 

 Να διαθέηει ηεσνικούρ (ζςνεπγεία) πος να καηέσοςν άδεια ηεσνίηη ιαηπικών 

αεπίυν ζύμθυνα με ηο ΠΔ 112/2012. 

 Να πποζκομίζει με ηη πποζθοπά ηος βεβαίυζη ενημέπυζηρ όηι επιζκέθθηκε ηο 

Νοζοκομείο και έλαβε γνώζη για ηο είδορ και ηο μέγεθορ ηυν εγκαηαζηάζευν 

και ηυν ζςνθηκών για ηην ππαγμαηοποίηζη ηυν επγαζιών 

Πληροφορίεσ επί τεχνικών θεμάτων :κο Χρυςανθόπουλο Γιώργο τμηματάρχη 
Βιοϊατρικήσ Τεχνολογίασ και ςτο τηλέφωνο  213 2052 511.  
 
Οι προςφορζσ δφναται να αποςτζλλονται ςτο Γρ. Προμηθειών μζςω  email , έωσ  
ΔΕΤΣΕΡΑ    31/10/2022, ώρα 09.00. 
Η διαδικαςία κατάθεςησ των προςφορών ξεκινά από τη δημοςίευςη του παρόντοσ 
ςτο Πρόγραμμα Διαφγεια και ςτον Ιςτοχώρο του Νοςοκομείου. 

  
Η ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 
ΕΤΣΑΘΙΑ ΚΑΣΟΙΚΟΤ 

 


