
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άρτα  30-5-2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ                                     Αριθμ.Πρωτ.  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

Γραφείο :  Προμηθειών                                ΠΡΟΣ :  ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 

                    47100- Άρτα 
Τηλέφωνο : 2681361127 

Fax : 2681021414 
 

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ. 
            
 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την 03-06-2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μέσω ΦΑΞ στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου 
Άρτας (2681021414) για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  για την κάλυψη των 
τρεχουσων αναγκών  του Γ.Ν.Άρτας :               

Προμήθειες  - Παροχές υπηρεσιών . 
    
1) Την έγκριση της δαπάνης για την επισκευή δύο (2) αναπνευστήρων 
Servo-I , Maquet  με S/N:110585 και S/N:110572 αντίστοιχα που 
βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
     Οι παραπάνω δύο αναπνευστήρες στις 19/05/2014 και 20/05/2014 
κατά την διάρκεια του αρχικού έλεγχου των μηχανημάτων  Servo-I , 
Maquet  με S/N:110585 και S/N:110572 βγάζει το μήνυμα <<τεχνικό 
πρόβλημα 38 >>, <<τεχνικό πρόβλημα 39 >>. 
     Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αντιπρόσωπο εταιρεία για 
τα παραπάνω προβλήματα υπήρχε η παρακάτω έγγραφη απάντηση, 
Αριθμ. Πρωτ.:7624 , 22/5/2014 σύμφωνα με την οποία: για τα παραπάνω 
προβλήματα θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του τεχνικού της 
αντιπροσώπου εταιρείας για διερεύνηση της βλάβης και προσπάθεια 
βαθμονόμησης του μετατροτροπέα βαρομετρικής πίεσης .    
 
     Δαπάνη εργασίας για την διάγνωση των βλαβών , μεταφορικά,       
περίπου :……………………………………………………680€+Φ.Π.Α 
 
    Υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.Ε.:0887.01 
 
   Σημείωση: λόγω της ιδιαιτερότητας των προβλημάτων υπάρχει 
πιθανότητα να μην αποκατασταθούν αυτά με την βαθμονόμηση των 
μετατροπέων βαρομετρικής πίεσης και να χρήζουν αντικατάστασης 
ανταλλακτικά που είναι δυνατό να εντοπιστούν μόνο κατά την 
διερεύνηση των βλαβών. Στην περίπτωση αυτή θα αποσταλεί νέα 
οικονομική προσφορά στην οποία θα αναφέρεται το επιπλέον κόστος 
των ανταλλακτικών και της εργασίας.   
 
 



 
-Εγκρίνεται η δαπάνη (εργασία)  για την επισκευή δύο (2) 
αναπνευστήρων Servo-I , Maquet  με S/N:110585 και S/N:110572 
αντίστοιχα που βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
- Δαπάνη εργασίας για την διάγνωση των βλαβών , μεταφορικά, 
περίπου:…………………………………………………680€+Φ.Π.Α 
-Η διαδικασία για την επισκευή (εργασία) θα γίνει με συλλογή ανοικτών 
προσφορών και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.:0887.01. 
 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 Η ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ  22/1/2014 ΣΤΙΣ 12:00  Π.Μ  
 

 
 

 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1.SANTAIR 2.ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ 

   

 

 
                                 

                                                                                                      
 

                                                                                                 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                      Η Δ/ΚΗ Δ/ΤΡΙΑ 

 

 

 

                                                                                               ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

      

 


