
 
 

                          Αγξίλην,     26      Απγνχζηνπ   2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.11183      

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   
Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Πληροθορίες : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΣΡΩΜΑΣΩΝ 
ΚΑΣΑΚΛΙΗ,ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΚΔΤΗ BIPAP ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

INVERTER ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Δπηζθεπή ζηξσκάησλ θαηάθιηζεο ηεο ΜΔΘ, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 2. Πξνκήζεηα ζπζθεπήο BIPAP γηα ηηο αλάγθεο ηεο παζνινγηθήο θαη Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο, προϋπολογιζμού 

δαπάνης    2.500,00 € + Φ.Π.Α. 

 3. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε inverter ζε Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο, προϋπολογιζμού δαπάνης    

2.300,00 € + Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  5.800,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 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 απφ 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 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο 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 (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο 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 Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο 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 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. 10678/07-08-2019,9401/10-07-2019 θαη 9648/15-07-2019  αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο.   

15 . Σελ αξ. 1173   κε  ΑΓΑ:64ΠΟ46904Μ-15Υ απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

16. Σελ  αξηζκ. πξση.11136/23.08.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 
 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα επηζθεπή ζηξσκάησλ θαηάθιηζεο, πξνκήζεηα ζπζθεπήο BIPAP θαη πξνκήζεηα θαη 

αληηθαηάζηαζε INVERTER ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ 

αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

ζρεηηθά. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 04-09-2019, ημέρα Σεηάρηη   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). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

2. Δπηζθεπή δχν (2) ζηξσκάησλ θαηάθιηζεο Quattro Plus κε sn: ηνπ νίθνπ Talley Medical ηεο ΜΔΘ κε S/N: 

QPS17310-S & QPS17314-S. 
 Πεξηγξαθή βιάβεο (s/n: QPS17310-S): 

Παξαηεξήζεθαλ απνθνκκέλα αθξνθχζηα ζχλδεζεο ηνπ CPR θαζψο θαη απνθνκκέλε βάζε ζηήξημεο ησλ 
ζσιήλσλ ζην ζηξψκα. Ο δηαθφπηεο Push & Turn ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο φπσο θαη ηξεηο δηάηξεηεο θπςέιεο. 

Πεξηγξαθή βιάβεο (s/n: QPS17314-S): 

Παξαηεξήζεθαλ απνθνκκέλα αθξνθχζηα ζχλδεζεο ηνπ CPR θαζψο θαη απνθνκκέλε βάζε ζηήξημεο ησλ 
ζσιήλσλ ζην ζηξψκα. Ο δηαθφπηεο Push & Turn ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο. 

Ο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν φζν αθνξά ηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε θαη απνθαηάζηαζε κηαο 

βιάβεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαιά θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνχο φζν αθνξά ηελ 



ηερλνινγία ησλ ζηξσκάησλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο γηα ηελ ηερλνγλσζία ηνπο ζηα 

ελ ιφγσ κεραλήκαηα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα βεβαησζνχλ κε 

πηζηνπνηεηηθά ζπλεξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο ηερληθψλ απφ ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ. Ο 
αλάδνρνο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2012 θαη 13485:2015. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα έμη κήλεο. 
 

 2. Πξνκήζεηα κηαο θαηλνχξηαο ζπζθεπήο BIPAP. Η ζπζθεπή λα αληαπνθξίλεηαη ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο BPAP, 

CPAP. 
Να περιλαμβάνει: 

- 2 κάζθεο ζηνκαηνξηληθέο ηχπνπ AF531 (λα δηαηίζεηαη ζε 3 κεγέζε: Small, Medium, Large γηα επηινγή) 
- 2 κάζθεο ξηληθέο ηχπνπ Contour Deluxe (λα δηαηίζεηαη ζε  2 κεγέζε: Small, Medium/Large γηα επηινγή) 

- Κχθισκα αζζελνχο 
- Φίιηξα 

- Καιψδην Σξνθνδνζίαο 

- Δλζσκαησκέλν πγξαληήξα 
- Σζάληα Μεηαθνξάο. 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
- Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 

Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά. 

- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/2015 θαη ISO 
13485/2016 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. 

νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. 
Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Με ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 
- Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Να ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ αγνξά. 
 

3. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε δχν inverter Κεληξηθψλ Κιηκαηηζηηθψλ Μνλάδσλ (ΚΚΜ) πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ζνβαξή βιάβε θαη δελ επηζθεπάδνληαη. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ δχν θιηκαηηζηηθψλ 
κνλάδσλ, λα αληηθαηαζηήζεη ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο θαηεζηξακκέλεο ζπζθεπέο, λα ειέγμεη θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη φπνηεο άιιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πηζαλφλ εκθαλίδνπλ πξφβιεκα ζηνπο ειεθηξηθνχ πίλαθεο 
απηνκαηηζκνχ θαη λα παξαδψζεη ηηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Όιεο νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζπκβαηέο θαη ηεο ίδηαο εηαηξείαο κε 

ηηο ππάξρνπζεο. Σα inverter ζα πεξηιακβάλνπλ ην θαζέλα ρσξηζηά θαη ρεηξηζηήξηα ξχζκηζεο ζηξνθψλ. 
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηνπο θηλεηήξεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ λα ηνπο ξπζκίζεη θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο ηκάληεο θίλεζήο ηνπο. Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη, αθνχ πξψηα απνθαηαζηήζεη ηηο 
βιάβεο, λα επαλαπξνγξακκαηίζεη ηα inverter ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο θαη ηελ 

απφ θαηαζθεπήο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ξχζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ ππνρξεψζεη ηνπ αλαδφρνπ 
είλαη επηθνηλσλία ησλ δχν θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ κε ην ΒΜS (Κέληξν Διέγρνπ) ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

Σα inverter πνπ ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ είλαη:   

ABB ACS350-03E-15A6-4, IP20/UL OPEN TYPE, UL TYPE 1 WITH MUL 1 OPTION 7.5KW (10HP) :  
2 TMX. Σα ρεηξηζηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ είλαη: 

ΑΒΒ Οy, ACS – CP - C : 2 TMX.  Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη αδηάιεπηε ιεηηνπξγία ηνπ θιηκαηηζκνχ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ε Σερληθή Τπεξεζία ζα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζαξίζεη ηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

λα παξαδψζεη Γειηίν θαιήο Δθηέιεζεο Δξγαζηψλ.     
                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                                                                       
                                                                                     

                 

               


