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Σμήμα : Προμηθειών
Γραθείο Γιατείριζης Παγίων
Πληροθορίες : Κοσνδοσράκης Νίκος
Σηλέθωνα: 28213-42301 & 28213-42395
Email:nkoundourakis@chaniahospital.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΕΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ Μ.Ε.Ν.Ν. ΒΑΗ ΣΗ
ΑΡ. 5 ΑΠ. 4ουΠΡΚ/30-3-2017 ΣΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Γ.Ν.Υ.»
Παρακαλούμε, ζηείληε μας οικονομική - ηετνική προζθορά με e-mail για πιθανή προμήθεια ηοσ
παρακάηω είδοσς από ηην εηαιρεία ζας, (αναθέρονηας ηετνικά ταρακηηριζηικά, μάρκα – μονηέλο,
θωηογραθία από εργοζηαζιακό προζπέκηοσς, ημερομηνία παράδοζης, ηρόπο πληρωμής, κ.η.λ.).
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Δ ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗΝ Μ.Δ.Ν.Ν. ΜΙΑ (1)
ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΦΟΡΗΣΗ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΦΟΡΗΣΗ
Να είναι καινοφργια και αμεταχείριςτθ. Να είναι ςτζρεα, ανκεκτικι ςε ςκλθρι χριςθ και
να ςυνοδεφεται από κικθ προςταςίασ & μεταφοράσ.
Να πλθροί τισ κάτωκι απαιτιςεισ:
 Υψθλι αντοχι ςε κραδαςμοφσ και κροφςεισ (να δοκοφν τα ςχετικά ςτοιχεία).
 Λειτουργία ςε υγραςία ζωσ 95% και κερμοκραςία 0 – 40 °C.
 Το βάροσ τθσ να μθν υπερβαίνει τα 5,5Kg ζωσ 6 Kg μαηί με τθν μπαταρία.
Διάρκεια λειτουργίασ μόνο με τθν μπαταρία / αυτονομία τουλάχιςτον 30min
Να είναι εργονομικισ καταςκευισ και φορθτι με ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ
μπαταρία. Η μπαταρία να επαναφορτίηεται από ρεφμα 220-240V/AC και να
ςυνοδεφεται από τουσ ανωτζρω απαραίτθτουσ φορτιςτζσ κακϊσ και με καλϊδιο φόρτιςθσ
12 VDC για τροφοδοςία από αςκενοφόρο.
Να είναι απλι ςτον χειριςμό κατά τθν λειτουργία και θ αποςυναρμολόγθςθ των
επιμζρουσ παρελκόμενϊν τθσ να είναι εφκολθ, χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ εργαλείων.
Η καταςκευι τθσ να είναι τζτοια που να μθν επιτρζπει τθν δθμιουργία εςτιϊν μόλυνςθσ.
Ο κακαριςμόσ τθσ να είναι εφκολοσ και τα εξαρτιματά τθσ (φιάλθ, ςωλινασ αναρρόφθςθσ,
κλπ) που ζρχονται ςε επαφι με τα διάφορα εκκρίματα των αςκενϊν, να αποςτειρϊνονται
ςε υγρό κλίβανο.
Η αναρροφθτικι τθσ ικανότθτα να είναι τουλάχιςτον 20 lit/min και το κενό που επιτυγχάνει
θ αντλία να είναι κατ’ ελάχιςτο 65 Kpa.
Να ζχει τθν δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ αναρροφθτικισ ικανότθτασ και να φζρει μανόμετρο
ζνδειξθσ τθσ πίεςθσ αναρρόφθςθσ.
Να διακζτει άκραυςτθ φιάλθ 1000 ml (1 lit), με αςφαλιςτικι δικλείδα, ενδείξεισ και ειδικό
φίλτρο προςταςίασ.
Να διακζτει ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ, κακϊσ και κλιμακωτι ζνδειξθ επιπζδου
φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ.

Όταν γεμίηει θ φιάλθ εκκριμάτων, να διακζτει ςφςτθμα διακοπισ αναρρόφθςθσ.
Η διάρκεια τθσ πλιρουσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ να είναι θ ελάχιςτθ.
Να διακζτει φίλτρο αντιμικροβιακό και υγραςίασ, και να δφναται να λειτουργεί και με
φιάλθ εκκριμάτων μιασ χριςεωσ.
Να διακζτει εφκαμπτο ςωλινα αναρρόφθςθσ μικουσ 1.5 m.
Η προςφορά να περιζχει αναλυτικι τεχνικι περιγραφι του προςφερόμενου μοντζλου,
κακϊσ επίςθσ και να ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο λειτουργίασ και τεχνικό εγχειρίδιο
μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Να υπάρχει υπεφκυνο SERVICE από τθν προμθκεφτρια εταιρία και επάρκεια εξαρτθμάτων,
ανταλλακτικϊν και αναλϊςιμων για τουλάχιςτον δζκα (10) χρόνια. Η επάρκεια του SERVICE
να αποδεικνφεται με τα πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ των τεχνικϊν τθσ εταιρίασ επί του
προςφερόμενου μοντζλου
Η ςυςκευι κατά τθν παράδοςθ να ςυνοδεφεται από εγχειρίδιο λειτουργίασ και τεχνικό
εγχειρίδιο μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO 9001:08
ι ISO 13485:03
Να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά του καταςκευαςτι και
του προμθκευτι, κακϊσ και τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και αςφάλειασ του
προϊόντοσ.
Ο προμθκευτισ να διακζτει διακριβωμζνα όργανα για τον ζλεγχο/ςυντιρθςθ/επιςκευι
του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που προςφζρεται. Να κατατεκοφν κατάλογοσ οργάνων
για όλουσ τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ, όπωσ προκφπτουν από το εγχειρίδιο του
καταςκευαςτι και πρόςφατα πιςτοποιθτικά διακρίβωςισ τουσ.
Να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ με διάρκεια τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ
Από ηο ημήμα Βιοϊαηρικής Τεχνολογίας
Λιναρδάηος Γιονύζιος

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΔΡΑ / ΩΡΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΔΜΠΣΗ 13/4/2017 & ΩΡΑ 14:30
ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΑΓΙΩΝ
ΚΟΤΝΓΟΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟ
ΠΔ Γ/ΚΟΤ – Λ/ΚΟΤ

