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Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                    Θεσσαλονίκη    10-6-2020 

Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία                                                 Αρ. Πρωτ.: 9234

Τηλ: 2313304410

Fax: 2310438953

e-mail: techniki@agpavlos.gr

Έρευνα αγοράς που αφορά την απεγκατάσταση – αποξήλωση των ηλεκτρολογικών
και υδραυλικών συνδέσεων και εξαρτημάτων του μαγνητικού τομογράφου

HARMONY 1T.

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί  στην

αποξήλωση – απεγκατάσταση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συνδέσεων και εξαρτημάτων 

που αφορούν τον μαγνητικό τομογράφο HARMONY 1T που λειτουργεί στο παράρτημα του 

Ακτινολογικού τμήματος του Νοσοκομείου στην Τούμπα,  με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο 

διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει τα ακόλουθα 

πιστοποιητικά:

1. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ανώτερο.

2. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 13485:2016 ή ανώτερο.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή

ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία

εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές

που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της

προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα

προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου

του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Οι εργασίες που θα γίνουν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την τεχνική έκθεση που ακολουθεί.
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                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

α) Αποξήλωση - απεγκατάσταση οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής σύνδεσης και καλωδίωσης 

που υπάρχει στο άνω μέρος του κλωβού, (πάνω από την ψευδοροφή), του μαγνήτη που σχετίζεται

με αυτόν.

      β) Αποξήλωση - απεγκατάσταση του RF Panel του μαγνήτη με την καλωδίωση του.

      γ) Αποξήλωση - απεγκατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα παροχής ρεύματος του μαγνήτη με
την καλωδίωση του. 

      δ) Αποξήλωση - απεγκατάσταση της κονσόλας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

      ε) Αποξήλωση -  απεγκατάσταση των ηλεκτρονικών καμπίνων

    στ) Αποξήλωση -  απεγκατάσταση του εσωτερικού συστήματος ψύξης 

      ζ)  Αποξήλωση -  απεγκατάσταση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων.

     Όλα τα υλικά θα μεταφερθούν σε χώρο εντός του παραρτήματος που θα υποδειχθεί από την
τεχνική υπηρεσία.

Καταληκτική ημερομηνία : 17-06-2020

Καταληκτική ώρα : 15:00
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