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: 26413-61229
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ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ
ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΜΦΙΛΟΥΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΒΙΟΥΗΜΙΚΟΤ, ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΗ
Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ .»
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:

1. Δπηζθεπά κεραλεκΪησλ θπζηθνζεξαπεέαο ηνπ ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ. Ακθηινρέαο.,
προϋπολογιζμού
δαπάνης 4.000,00 € + Φ.Π.Α.
2. Δπηζθεπά θιηλώλ θπζηθνζεξαπεέαο ηνπ ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ. Ακθηινρέαο, προϋπολογιζμού δαπάνης
1.500,00 € + Φ.Π.Α.
3. Δπηζθεπά θπγνθΫληξσλ ηνπ Βηνρεκηθνύ Δξγαζηεξένπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 3.600,00 €
+ Φ.Π.Α.
ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ: 9.100,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππόςηλ:
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο
ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Λ.4412/2016.
2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Θνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο»
(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Λνκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο».
5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά
αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν
«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».
6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΪθηεο».
7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε
ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ
Λ3846/2010»
8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5
ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016.

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) ΚΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο
νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Λ.4412/2016.
10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο
Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο
νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο
Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο Θεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο.
12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα
ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη
ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο
αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο.
13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018 ζΫκα 4ν απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Λνζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε Β’
ηξνπνπνέεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ.Λ. Αηησιναθαξλαλέαο νηθνλνκηθάο ρξάζεσο 2018 θαη ε νπνέα
εγθξέζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγεέαο.
14. Σα αξηζκ.πξση. πξση. 11556/02-08-2018, 12018/13-08-2018 θαη 14876/10-10-2018 αηηάκαηα ηεο
Σερληθάο Τπεξεζέαο.
15 . Σηο αξ. 1659 κε ΑΓΑ:7ΕΓΘ46904Κ-ΦΙ1 θαη 1660 κε ΑΓΑ:67ΤΛ46904Κ-ΡΑΔ απνθΪζεηο δΫζκεπζεο
δαπΪλεο.
16. Σελ αξηζκ. πξση.15168/15.10.2018(κε ΑΓΑ:ΧΗΦΔ46904Κ-ΥΙ4) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε
ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο πξνζθνξώλ.

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΧΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθά ΚνλΪδα Αγξηλένπ πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο
ζπιινγάο θιεηζηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο παξαθΪησ επηζθεπΫο κεραλεκΪησλ, Ϊθξσο
απαξαέηεηεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Λνζνθνκεένπ
,ζηε Γηαύγεηα θαη ζην ΘΖΚΓΖ , ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ.
Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 26-10-2018, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14.00μ.μ.
ζρεηηθά έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική
προζθορά » ηο θέμα και ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
εκεηώλεηαη όηη :
Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ:





.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη, ζηελ
νπνέα πξΫπεη:
Λα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο
ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.
Λα δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη:
αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο
(θύξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο
Λα δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν
επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην.
Λα δειώλεηαη ππεύζπλα, όηη ζε πεξέπησζε πνπ αλαδεηρζεέ αλΪδνρνο γηα θΪπνηα επηζθεπά , όπσο
απηΫο αλαγξΪθνληαη παξαθΪησ , δεζκεύεηαη λα ηελ εθηειΫζεη ζε ρξνληθό δηΪζηεκα πνπ ζα ηνπ
νξέζεη ην Λνζνθνκεέν.
Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Λνζνθνκεένπ γηα
επηπιΫνλ πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

1. Δπηζθεπά-ζπληάξεζε ησλ θΪησζη κεραλεκΪησλ θπζηθνζεξαπεέαο ηνπ ΘΔΦΗΑΠ Ακθηινρέαο:
πζθεπά ειεθηξνκΪιαμεο Physiotherapie General G5 (NM/sn R4265). Απαηηεέηαη
αληηθαηΪζηαζε ηεο ληέδαο.
- πζθεπά θξνπζηηθώλ ππεξάρσλ Storz Medical Masterpuls MP200 (sn BS.0511 model 2007).
ΑληηθαηΪζηαζε θεληξηθάο πιαθΫηαο θαη services kit.
- πζθεπά ππεξάρσλ Phyaction 190i. Γελ αλεβαέλεη ε Ϋληαζε πΪλσ από 1.6W.
- πζθεπά ειεθηξνζεξαπεέαο Uniphy Phyaction Guidance Δ (sn 21019). ΠαξνπζηΪδεη πξόβιεκα
ζην Β θαλΪιη αλαξξόθεζεο.
- πζθεπά ειεθηξνζεξαπεέαο Uniphy Guidance E (sn 21040). ΠαξνπζηΪδεη γεληθόηεξν
πξόβιεκα θαηΪ ηελ αλαξξόθεζε.
- Γηαζεξκέα βξαρΫσλ θπκΪησλ Curapuls 670 (sn 132). Πηζαλά βιΪβε ζην ζπγθεληξσηηθό
ειεθηξόδην, δηαθόπηεηαη ε εθπνκπά. Πηζαλά αληηθαηΪζηαζε ησλ ειεθηξνδέσλ εθπνκπάο.
- Γηαζεξκέα βξαρΫσλ θπκΪησλ Curapuls 670 (sn 670). Πηζαλά βιΪβε ζην ζπγθεληξσηηθό
ειεθηξόδην, δηαθόπηεηαη ε εθπνκπά. Πηζαλά αληηθαηΪζηαζε ησλ ειεθηξνδέσλ εθπνκπάο.
- Φσηόινπηξν Verre at Quartz 4004/2N. Απαηηεέηαη αληηθαηΪζηαζε ιακπηάξα ππΫξπζξσλ
αθηηλώλ.
- ΠεικαηνγξΪθνο Comex Sistema EPS-R (sn I431/09). Ο αηζζεηάξαο βΪξνπο δελ απνηππώλεη
ηηο ζσζηΫο ελδεέμεηο όηαλ ην βΪξνο ηνπ αζζελνύο εέλαη ρακειό.
- ΓηΪδξνκνο Club Runner. Απαηηεέηαη αληηθαηΪζηαζε ηκΪληα.
Σα αληαιιαθηηθΪ πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ ζα πξΫπεη λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηΪ κε ην κερΪλεκα.
Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά-ζπληεξεηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο
ζύκθσλα κε ηα δηεζλά πξόηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΫξεη
ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο. Σα αλσηΫξσ λα
απνδεηθλύνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ.
-

2. ΑληηθαηΪζηαζε ηεο ηαπεηζαξέαο ησλ ηεζζΪξσλ (4) ειεθηξηθώλ θιηλώλ θπζηθνζεξαπεέαο ηνπ
ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ. Ακθηινρέαο. Ζ ππΪξρνπζα ηαπεηζαξέα Ϋρεη πιΫνλ θζαξεέ από ηελ πνιπρξεζέα ησλ
θιηλώλ.
Ζ δεξκαηέλε πνπ ζα ηνπνζεηεζεέ ζα εέλαη Α΄ πνηόηεηαο θαη ην ρξώκα ηεο ζα θαζνξηζηεέ θαηόπηλ
ζπλελλνάζεσο κε ηε δηνέθεζε ηνπ ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ.
3. Δπηζθεπά (εξγαζέα θαη αληαιιαθηηθΪ) ησλ ηξηώλ (3) θπγνθΫληξσλ MEGAFUGE 40R κε sn
41507119, 41507121 θαη 41497083 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νέθνπ THERMOFISHER/HERAEUS.
Απαηηεέηαη αληηθαηΪζηαζε ηεο ειεθηξηθάο θιεηδαξηΪο θαπαθηνύ (lid latch) θαη ζηα ηξέα αλσηΫξσ
κεραλάκαηα.
Απαηηεέηαη από ηνλ αλΪδνρν λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά
πξόηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο
Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο. Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληέζηνηρα
δηθαηνινγεηηθΪ θαζώο θαη ε εθπαέδεπζε ησλ ηερληθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νέθν THERMOTHERMOFISHER/HERAEUS.

ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ
Ο ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΟ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ

Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ

Παλαγηώηεο Δ. Παπαδόπνπινο

