
                                                                                         

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΡΤΑ  14 - 9 -17  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 16700 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ          
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :  ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 
                     47100- ΆΡΤΑ    ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  2681-36-1127 
FAX :             26810-24814 
 
 
ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΘΕΣΗ   ΚΛΕΙΣΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ» 

            

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε οικονομικές προσφορές  μέχρι την 19-9-17 ημέρα 

Τρίτη  και ώρα 2.00 μμ στο  οικονομικό τμήμα (γραφείο προμηθειών - διαχείριση) του Γενικού 

Νοσοκομείου Άρτας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών  προς  κάλυψη των τρεχουσών 

αναγκών  των τμημάτων του Γ.Ν. Άρτας (Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας-Μ/Γ Κλινική) :  

 

Πλάγια Εξεταστική Λυχνία 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED. 
2. Να διαθέτει μοντέρνο και slim σχεδιασμό. 
3. Να είναι τροχήλατη σε πεντάκτινη βάση βαρέως τύπου με φρένο σταθεροποίησης. 
4. Να διαθέτει ένταση φωτισμού 60.000 lux. Μεγαλύτερη ένταση θα αξιολογηθεί θετικά. 
5. Να διαθέτει επιλογή της έντασης σε διαβαθμίσεις. 
6. Να διαθέτει σπαστό βραχίονα κατάλληλου μήκους, εύχρηστο και υψηλής αντοχής. 
7. Να διαθέτει επιλογή θερμοκρασίας χρώματος 4.500 °Κ./3.500ο Κ με χρωματικό δείκτη IRC 95. 
8. Όλες οι κινήσεις να γίνονται εύκολα μέσω χειρολαβής. 
9. Η λυχνία να έχει μεγάλο χρόνο ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες εγγυημένης λειτουργίας. 

10. Να λειτουργεί με ρεύμα δικτύου 220-230 V.  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

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

2. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ) καθώς και Υγιεινής σε θέματα 
απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοιποιητικά. 

3. Να κατατεθούν τα  πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις 
των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η 
προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008 και ISO 13485/03   (διακίνηση και τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και 
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να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 
117/2004. 

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

5. 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. 

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

 

 
 ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΣΤΑΛΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) : 

 

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Στις  20-9-17 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ  θα διενεργηθεί ταυτόχρονα το άνοιγμα των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση αυτών . 

   

                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  
                                                                                               
 
                                                                      ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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