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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΝΔΛ,ΔΠΙΚΔΤΗ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΤΠΔΡΗΥΟΤ,ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΑΚΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΩΝ,ΜΠΑΣΑΡΙΑ
ΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΔΛΑΙΟΥΡΩΜΑΣΙΜΟΤ».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
1. Καηαζθεπά ηνηρένπ-πΪλει ζε ρώξν ησλ Σ.Δ.Ι. γηα ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ λΫνπ νθζαικνινγηθνύ ηαηξεένπ,
προϋπολογιζμού δαπάνης 750,00 € + Φ.Π.Α.
2. Καηαζθεπά δύν πΪλει γαιβαληδΫ ζηελ ηαξΪηζα ηνπ 5 νπ νξόθνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης
+ Φ.Π.Α.

650,00 €

3. Δπηζθεπά ηνπ θαηαγξαθηθνύ ηνπ ππεξάρνπ Logiq S6 ηνπ Αθηηλνινγηθνύ Σκάκαηνο, προϋπολογιζμού
δαπάνης 280,00 € + Φ.Π.Α.
4. Πξνκάζεηα θαθώλ κηθξνζθνπένπ LEICA ηεο Αηκνδνζέαο, προϋπολογιζμού δαπάνης

400,00 € + Φ.Π.Α.

5. Πξνκάζεηα κέαο κπαηαξέαο γηα ηξεηο θαξδηνγξΪθνπο Nihon Kohden ηεο Κ/Γ Κιηληθάο, προϋπολογιζμού
δαπάνης 750,00 € + Φ.Π.Α.
6. Πξνκάζεηα πιηθώλ ειαηνρξσκαηηζκνύ, προϋπολογιζμού δαπάνης

350,00 € + Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 3.180,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππόςηλ:
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 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 Ν.4412/2016.
2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο»
(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07).
3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07).
4. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο».
5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 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 Ν.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
Ν3846/2010»

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 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 Ν.4412/2016.
9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα 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 Ν.4412/2016.
10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.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 Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο
νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο
Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο.
12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 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 Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε Β’
ηξνπνπνέεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γ.Ν. 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. 897/18-01-2019,891/18-01-2019,216/08-01-2019,16213/25-10-2018,899/18-01-2019 θαη
13431/17-09-2018 αηηάκαηα ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.
15 . Σηο αξ. 345 κε ΑΓΑ:ΦΜΚ46904Μ-ΛΓ8, 346 κε ΑΓΑ:61ΦΙ46904Μ-ΟΥΙ θαη 347 κε ΑΓΑ:9Ρ1046904Μ-ΒΣΝ
απνθΪζεηο δΫζκεπζεο δαπΪλεο.
16. Σελ αξηζκ. πξση.1925/06.02.2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο
πξνζθνξώλ.
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηώλ
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα θαηαζθεπά πΪλει, επηζθεπά θαηαγξαθηθνύ ηνπ ππΫξερνπ, πξνκάζεηα θαθώλ
κηθξνζθνπηώλ, κπαηαξηΪο θαξδηνγξΪθνπ θαη πιηθώλ ειαηνρξσκαηηζκνύ, Ϊθξσο απαξαέηεηεο γηα ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα
παξαπΪλσ ζρεηηθΪ.
Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 18-02-2019, ημέρα Γεσηέρα 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:
Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο
πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.
Να 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
Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν
επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην.
Να δειώλεηαη ππεύζπλα, όηη ζε πεξέπησζε πνπ αλαδεηρζεέ αλΪδνρνο γηα ηελ γηα θαηαζθεπά πΪλει, επηζθεπά
θαηαγξαθηθνύ ηνπ ππΫξερνπ, πξνκάζεηα θαθώλ κηθξνζθνπηώλ, κπαηαξηΪο θαξδηνγξΪθνπ θαη πιηθώλ
ειαηνρξσκαηηζκνύ, όπσο απηΫο αλαγξΪθνληαη παξαθΪησ , δεζκεύεηαη λα ηελ εθηειΫζεη ζε ρξνληθό δηΪζηεκα
πνπ ζα ηνπ νξέζεη ην Ννζνθνκεέν.
Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ γηα επηπιΫνλ
πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε ερνκνλσηηθνύ ηνηρένπ-πΪλει από αινπκέλην ζην πξώελ Γξαθεέν ΔμππεξΫηεζεο
ηνπ Πνιέηε ζηα Σ.Δ.Ι. ώζηε λα ιεηηνπξγάζεη ην λΫν 3ν Οθζαικνινγηθό Ιαηξεέν ζηα Σ.Δ.Ι..
Σν πΪλει ζα εέλαη δηαζηΪζεσλ Μ 2,89κ.*Τ 1,89κ. θαη ζα Ϋρεη πΪρνο 5εθ., ιεπθνύ ρξώκαηνο κε ιεπθΪ ιΪζηηρα
ζηάξημεο. Θα βηδσζεέ ζηελ γπςνζαλέδα κε νύπα θαη βέδεο γπςνζαλέδαο θαη όρη ζην κΪξκαξν ηνπ πΪγθνπ.
2. Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε δύν ερνκνλσηηθώλ πΪλει γαιβαληδΫ, βακκΫλα ιεπθΪ, ζηελ ηαξΪηζα ηνπ 5 νπ
νξόθνπ ζηε λόηηα πιεπξΪ ηνπ θηηξένπ ώζηε λα θαιύπηνπλ νπηηθΪ αιιΪ θαη ερεηηθΪ ηνπο πύξγνπο ςύμεο.
Έπεηηα από ζθνδξνύο αλΫκνπο ζηελ πεξηνρά, δύν πΪλει από ηα ππΪξρνληα ηνπνζεηεκΫλα πεξηκεηξηθΪ ηεο
ηαξΪηζαο, Ϋθπγαλ από ηε ζΫζε ηνπο θαη θαηΫπεζαλ ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ Ννζνθνκεένπ θαηεζηξακκΫλα.
Σα πΪλει ζα εέλαη δηαζηΪζεσλ (Ϋθαζην) Μ 3,15κ.*Τ 1,00κ. θαη ζα Ϋρνπλ πΪρνο 6εθ. Θα εέλαη θνξεηΪ θαη ζα
βηδσζνύλ ζηα ζηδεξΫληα ινύθηα ηεο ηαξΪηζαο όπσο θαη ηα ππόινηπα άδε ηνπνζεηεκΫλα πΪλει.
3. ΑπνθαηΪζηαζε βιΪβεο ζην αζπξόκαπξν θαηαγξαθηθό (εθηππσηάο) SONY ηνπ αθηηλνινγηθνύ ππεξάρνπ
Logiq S6 ηεο εηαηξέαο GE. Γηαπηζηώζεθε πξόβιεκα ζηελ θεληξηθά πιαθΫηα ηξνθνδνζέαο θαη ζηελ πιαθΫηα
ινγηζκηθνύ ηνπ εθηππσηά. Απαηηεέηαη επηζθεπά ηνπ θπθιώκαηνο ζηαζεξνπνέεζεο θαη ηνπ ηκάκαηνο εληνιώλ
ηνπ κεραλάκαηνο.
4. Πξνκάζεηα πξνο αληηθαηΪζηαζε δύν (2) πξνζνθζΪικησλ θαθώλ EYEPIECE HC OLAN 10x/20 BR.M θαη ελόο
(1) αληηθεηκεληθνύ θαθνύ OBJ.HI PLAN 40x/0.65 0.17/,0.36 γηα ην κηθξνζθόπην LEICA DM 1000 (11888133) κε
sn 360462 ηεο Αηκνδνζέαο.
Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά 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 πηζηνπνέεζε ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νέθν LEICA.
5. Πξνκάζεηα ηξηώλ (3) θαηλνύξησλ εξγνζηαζηαθώλ επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ Battery Pack 12V,
2800mAh γηα ηνπο ηξεηο θαξδηνγξΪθνπο Nihon Kohden Cardiofax ECG 1350K ηεο Καξδηνινγηθάο Κιηληθάο.
Σα αλσηΫξσ αληαιιαθηηθΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηΪ κε ηνπο θαξδηνγξΪθνπο. Απαηηεέηαη από ηνλ
πξνκεζεπηά 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-πηζηνπνηεηηθΪ. ΔπηπιΫνλ λα
θαηαηεζεέ ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ησλ κπαηαξηώλ θαζώο θαη ην πηζηνπνηεηηθό CE ηνπ θαηαζθεπαζηά
Nihon Kohden.
6. Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη πιηθώλ γηα ηνλ ειαηνρξσκαηηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκεένπ.
Αλαιπηηθόηεξα:
-

Πιαζηηθό ιεπθό ρξώκα αληηκηθξνβηαθό κπθεηνθηόλν ησλ 10ιέηξσλ 6ηκρ
ΠηλΫια θόθηεο Ϊζπξα Νν2 2ηκρ
ηξαβνπέλεια Ϊζπξα Νν1 1ηκρ
ηξαβνπέλεια Νν2 1ηκρ
Υαξηνηαηλέα 50mm 2ηκρ
Υαξηνηαηλέα 38mm 2ηκρ
Ρνιό βαςέκαηνο 18cm 1ηκρ
Ρνιό βαςέκαηνο 24cm 1ηκρ
θνπγγΪξη ηξηςέκαηνο 4ηκρ
ηόθνο γπςνζαλέδαο 5θηιΪ 2ηκρ
ΑζηΪξη γπςνζαλέδαο Neopal Primer 2ηκρ
Υαξηέ νληνπιΫ 20θηιΪ
πΪηνπια 50mm κε μύιηλν ρΫξη 1ηκρ
Αηζαιέλεο κεηαιιηθΫο 4ηκρ

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΑλδξΫαο η. Σζώιεο

