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ΘΔΜΑ: «ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ -ΔΠΙΚΔΤΔ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΙΣ ΘΤΡΟΣΗΛΔΦΩΝΟΤ ΣΗΝ ΑΙΜΟΓΟΙΑ,
ΑΠΟ ΣΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:

1. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θηη ζπξνηειεθώλνπ-πιεθηξνινγίσλ ζε ζύξεο ηεο
Αηκνδνζίαο, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.700,00 € + Φ.Π.Α.
2. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ γηα κεραλήκαηα
παζνινγναλαηνκηθνύ ηκήκαηνο, προϋπολογιζμού δαπάνης 2.600,00 € + Φ.Π.Α.
3. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή κεραλεκάησλ θπζηθνζεξαπείαο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο,
προϋπολογιζμού δαπάνης 4.000,00 € + Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 8.300,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππόςηλ:
1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθώλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε
ρακειόηεξε ηηκή ηεο εγρώξηαο αγνξάο όπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Ν3846/2010»

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5
ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ άξζξσλ 134 έσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Ν.4412/2016.

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο
νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο
Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο.
12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη όηη: « Δηδηθόηεξα
ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ή ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνύ, αλήθεη
ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο
αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο.
13. Σελ ππ.αξηζκ. 8ε/ 23-04-2018 ζέκα 28ν απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Α’
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/ΓΠ33529/16-05-2018 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο.
14. Σα αξηζκ. πξση. 10760/16-07-2018, 11410/30-07-2018 θαη 11556/02-08-2018 αηηήκαηα ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο.
15. Σηο αξ. 1397 κε
ΑΓΑ:Ω3ΗΑ46904Μ-5Β8, 1399 κε
ΑΓΑ:ΩΣ7Υ46904Μ-ΩΓΩ θαη 1398 κε
ΑΓΑ:61ΗΝ46904Μ-ΛΙΘ απνθάζεηο δέζκεπζεο δαπάλεο.
16. Σελ αξηζκ. πξση. 11947/09.08.2018 (κε ΑΓΑ:ΩΝΡΛ46904Μ-Κ6Γ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε
ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ
πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο
ζπιινγήο θιεηζηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα – επηζθεπή κεραλεκάησλ θαη ηελ
εγθαηάζηαζε θηη ζπξνηειεθώλνπ ζηελ αηκνδνζία, άθξσο απαξαίηεηεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία
ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε Γηαύγεηα θαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζύκθσλα
κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά.
Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 07-09-2018, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14.00μ.μ.
ζρεηηθή έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική
προζθορά » ηο θέμα και ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
εκεηώλεηαη όηη :
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ:




.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ
νπνία πξέπεη:
Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο
ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο
Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν
επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην.
Να δειώλεηαη ππεύζπλα, όηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα θάπνηα πξνκήζεηα – επηζθεπή
κεραλεκάησλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε θηη ζπξνηειεθώλνπ ζηελ αηκνδνζία, όπσο απηέο αλαγξάθνληαη
παξαθάησ, δεζκεύεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Ννζνθνκείν.
Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα
επηπιένλ πιεξνθνξίεο (ηει.2641361554).
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. Δγκαηάζηαζη ενός κιη θσροηηλεθώνοσ, δύο (2) κιη πληκηρολογίων και ενός
ηλεκηρικού κοσδοσνιού ζηην Αιμοδοζία.
Αλαιπηηθόηεξα:
ηηο δύν ζύξεο ηνπ ηκήκαηνο ζα ηνπνζεηεζνύλ, α)έλα πιεθηξνιόγην θαη έλα ζπξνηειέθσλν ζηε κία
θαη β) ζηελ άιιε ζύξα έλα πιεθηξνιόγην θαη έλα θνπδνύλη.
Σν δίθηπν ειεθηξηθώλ θαισδηώζεσλ δε ζα είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν αιιά εζσηεξηθά ηεο
γπςνζαλίδαο θαη ζηελ ςεπδνξνθή, ε όδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα είλαη κέζα ζηηο ζράξεο.

Σα εμσηεξηθά κπνπηόλ ησλ δύν πιεθηξνινγίσλ, ηνπ ζπξνηειεθώλνπ θαη ηνπ θνπδνπληνύ ζα είλαη
ρσλεπηά ζηελ γπςνζαλίδα.
Σν εζσηεξηθό ζπξνηειέθσλν (αθνπζηηθό) ζα ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ε Αηκνδνζία.
Θα πξέπεη λα γίλεη ε θαηάιιειε ειεθηξηθή ζπλδεζκνινγία νύησο ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα
πξόζβαζεο θαη κε θσδηθό θαη κε ζπξνηειέθσλν. Η εγθαηάζηαζε ζα γίλεη έηζη ώζηε λα δηαηεξεζεί ε
ιεηηνπξγία ησλ κπαξώλ δηαθπγήο.
ηελ αλσηέξσ δαπάλε πεξηιακβάλνληαη εξγαζία θαη πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
2. Προμήθεια ηων κάηωθι ανηαλλακηικών μητανημάηων ηοσ Παθολογοαναηομικού
Σμήμαηος:
Γηα ην κεράλεκα επηθάιπςεο πιαθηδίσλ LEICA CV5030 απαηηνύληαη δύν SUCTION CUPS.
Γηα ηνλ κηθξνηόκν LEICA RM2255 απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηεο KNIFE HOLDER BASE θαη ηεο KNIFE
HOLDER E.
Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα
δηεζλή πξόηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ. Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαζώο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ηερληθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν
LEICA.
3. Δπιζκεσή-ζσνηήρηζη ηων κάηωθι μητανημάηων θσζικοθεραπείας ηοσ ΚΔΦΙΑΠ
Αμθιλοτίας:
- πζθεπή ειεθηξνκάιαμεο Physiotherapie General G5 (NM/sn R4265). Απαηηείηαη
αληηθαηάζηαζε ηεο ληίδαο.
- πζθεπή θξνπζηηθώλ ππεξήρσλ Storz Medical Masterpuls MP200 (sn BS.0511 model 2007).
Αληηθαηάζηαζε θεληξηθήο πιαθέηαο θαη services kit.
- πζθεπή ππεξήρσλ Phyaction 190i. Γελ αλεβαίλεη ε έληαζε πάλσ από 1.6W.
- πζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο Uniphy Phyaction Guidance Δ(sn 21019). Παξνπζηάδεη πξόβιεκα
ζην Β θαλάιη αλαξξόθεζεο.
- πζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο Uniphy Guidance E (sn 21040). Παξνπζηάδεη γεληθόηεξν
πξόβιεκα θαηά ηελ αλαξξόθεζε.
- Γηαζεξκία βξαρέσλ θπκάησλ Curapuls 670 (sn 132). Πηζαλή βιάβε ζην ζπγθεληξσηηθό
ειεθηξόδην, δηαθόπηεηαη ε εθπνκπή. Πηζαλή αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ εθπνκπήο.
- Γηαζεξκία βξαρέσλ θπκάησλ Curapuls 670 (sn 670). Πηζαλή βιάβε ζην ζπγθεληξσηηθό
ειεθηξόδην, δηαθόπηεηαη ε εθπνκπή. Πηζαλή αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ εθπνκπήο.
- Φσηόινπηξν Verre at Quartz 4004/2N. Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ιακπηήξα ππέξπζξσλ
αθηηλώλ.
- Πεικαηνγξάθνο Comex Sistema EPS-R (sn I431/09). Ο αηζζεηήξαο βάξνπο δελ απνηππώλεη
ηηο ζσζηέο ελδείμεηο όηαλ ην βάξνο ηνπ αζζελνύο είλαη ρακειό.
- Γηάδξνκνο Club Runner. Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηκάληα.
Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ην κεράλεκα.
Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή-ζπληεξεηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο
ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη
ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ. Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα
απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

Παλαγηώηεο Δ. Παπαδόπνπινο

