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ΘΕΜΑ : ‘Προμήθεια και τοποθέτηση στήλης οροφής στο Ενδοσκοπικό Τμήμα‘ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος να επισκεφθεί τον χώρο του Ενδοσκοπικού Ιατρείου για να λάβει πλήρη και 

καλή γνώση του χώρου πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Οι τελικές μετρήσεις για την εγκατάσταση 

της στήλης και του βραχίονα είναι ευθύνη του Αναδόχου. Η εγκατάσταση να γίνει με ασφάλεια, στις θέσεις 

που θα υποδειχθούν κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση του Γαστρεντερολογικού Τμήματος. 

Προσοχή στις ηλεκτρολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις των χώρων για να μην προκληθούν βλάβες και τυχόν 

επεμβάσεις κατόπιν συνεννόησης, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία των χώρων. 

Επιλογή κατάλληλων ημερών και ωρών. 

Ο ανάδοχος να εγκαταστήσει τις απαιτούμενες σωληνώσεις ιατρικών αερίων (Ο2, Κενό), τις απαιτούμενες 

καλωδιώσεις στη στήλη και τον βραχίονα και να τα συνδέσει με τα δίκτυα ηλεκτρολογικών και ιατρικών 

αερίων. Στο τέλος των εργασιών και πριν την παράδοση της στήλης και του βραχίονα σε πλήρη και καλή 

λειτουργία να γίνει καθαρισμός του δικτύου των ιατρικών αερίων και πιστοποίηση από τον σταθμό 

υποβιβασμού πίεσης των ιατρικών αερίων που βρίσκεται πλησίον του Ενδοσκοπικού Ιατρείου. 

Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα τοποθέτησης των ανωτέρω προϊόντων, καθώς 

επίσης και την προμήθεια των εξαρτημάτων για την τοποθέτηση αυτών, όπως καλωδιώσεις, βίδες, ντίζες 

κ.λπ.  

Ο ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Απομόνωση 

χώρων για την μη πρόκληση εκπομπής σκόνης, οσμών, θορύβου κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να τηρεί 

τους κανόνες ασφαλείας του προσωπικού του και του προσωπικού του Ενδοσκοπικού Ιατρείου, αλλά και των 

διερχομένων (ασθενείς, συνοδοί). 

Ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001. Τα ανωτέρω προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν 

να έχουν σήμανση CE. 

Παράδοση τυχόν χρήσιμων υλικών στο τεχνικό τμήμα του νοσοκομείου και άμεση απομάκρυνση όλων των 

άχρηστων υλικών από τους χώρους, οι οποίοι ενδεχομένως θα είναι σε λειτουργία για να μην δημιουργείται 

πρόβλημα στην διακίνηση των ατόμων.  

Έναρξη εργασιών κατόπιν συνεννόησης με το Νοσοκομείο και το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης και ολοκλήρωση εργασιών σε δύο (2) ημέρες από την έναρξή τους. 

Ανάθεση της εργασίας σε εξωτερικό συνεργείο αναδόχου. Να υποβληθεί πέραν της 'Οικονομικής 

Προσφοράς' ξεχωριστή 'Τεχνική Προσφορά' στην οποία να αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα, και οι τεχνικές 

προδιαγραφές για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Να κατατεθούν τεχνικά εγχειρίδια των 

προσφερόμενων υλικών με την κατάθεση της προσφοράς. 
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και πλήρους και καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον έτη. 

Επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, να κατατεθούν στο Τεχνικό Τμήμα, τεχνικά εγχειρίδια των 

τοποθετημένων υλικών και να γίνει εκπαίδευση χρήσης της εγκατάστασης. Επιπλέον, να γίνει παρουσίαση 

του τρόπου συντήρησης του εξοπλισμού και χειρισμών έκτακτης βλάβης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Περιγραφή στήλης οροφής ενδοσκοπήσεων 

1. Η Στήλη οροφής ενδοσκοπήσεων να είναι πολυχρηστική. Να είναι σχεδιασμένη για παροχή ιατρικών 

αερίων, οι λήψεις να είναι ΕΝ 737-6, και παροχή τάσης για σύνδεση ιατρικών συσκευών. 

2. Να φέρει διπλό οριζόντιο βραχίονα μήκους 800+800m περίπου, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, 

περιστρεφόμενο γύρω από τον κατακόρυφο άξονα ανάρτησης κατά 340ο. 

3. Ο βραχίονας να στηριχθεί στην οροφή με ντίζες ή άλλη κατασκευή, επειδή στον χώρο του 

ενδοσκοπικού υπάρχει ψευδοροφή. 

4. Να έχει πνευματικά και μηχανικά φρένα σταθεροποίησης. 

5. Να έχει την δυνατότητα κάθετης τηλεσκοπικής προέκτασης.  

6. Δυνατότητα ανάρτησης βάρους 220Kgr. 

7. Η Κεφαλή συσκευών (πύργος) να έχει ύψος 1m περίπου και να φέρει κατ’ ελάχιστο τον κάτωθι 

εξοπλισμό:  

7.1. 12 ρευματοδότες schuko. 

7.2. 6 πρίζες ισοδυναμικής σύνδεσης. 

7.3. 2 πρίζες Data RJ45 Cat.6 

7.4. Τέσσερις (4) δίσκους εδράσεως ενδοσκοπικών μηχανημάτων διαστάσεων κατάλληλων για 

ενδοσκοπικά μηχανήματα (Olympus, Storz, Ενδοσκοπική). 

7.5. Δύο (2) λήψεις Οξυγόνου. 

7.6. Δύο (2) λήψεις Κενού. 

 

Περιγραφή βραχίονας ανάρτησης (2) monitors 

1. O Βραχίονας ανάρτησης δύο monitors να περιλαμβάνει διπλό βραχίονα συνολικού εύρους εργασίας 

περίπου 2m. 

2. Οι βραχίονες να έχουν την δυνατότητα περιστροφής, στο οριζόντιο επίπεδο, κατά 330ο. 

3. Ο δεύτερος βραχίονας να εκτελεί κατακόρυφη κίνηση περίπου 1m. 

4. Στο άκρο του δεύτερου βραχίονα να είναι εγκατεστημένος διπλός αντάπτορας Vario View για 

monitor VESA-100 με αποσπώμενη αποστειρούμενη χειρολαβή. 
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Εκτίμηση κόστους υλικών: 9.000,00€ (εννέα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Εκτίμηση κόστους εργασιών: 6.000,00€ (έξι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Εκτίμηση κόστους:  15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

 


