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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
1. Αληηθαηάζηαζε ησλ επίπισλ θνπδίλαο ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο νδνχ Γειθψλ θαηφπηλ εθδήισζεο θσηηάο,
προϋποιογηζκού δαπάλες 4.000,00 € + Φ.Π.Α.
2.

Δηήζηα ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο αλνζντζηνρεκείαο
προϋποιογηζκού δαπάλες 2.200,00 € + Φ.Π.Α.

ηνπ

Παζνινγναλαηνκηθνχ

Σκήκαηνο,

3. Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πιέγκαηνο ζην αίζξην-θσηαγσγφ ηνπ θηηξίνπ Α’ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
προϋποιογηζκού δαπάλες 2.000,00 € + Φ.Π.Α.
4. Πξνκήζεηα ηξνρψλ θνξείσλ κεηαθνξάο αζζελψλ, προϋποιογηζκού δαπάλες 1.400,00 € + Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 9.600,00 € + 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 29-62000 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 (ελζσκάησζε 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. Σα αξηζκ.πξση.9122/03-07-2019,11960/12-09-2019,9021/03-07-2019 θαη 12289/19-09-2019 αηηήκαηα
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
14. Σελ αξ. 1300 κε ΑΓΑ:ΩΓΒΗ46904Μ-4ΘΗ απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο.
15. Σελ αξηζκ. πξση.13122/03.10.2019 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 δηαθνξέο ζπληεξήζεηο θαη πξνκήζεηεο, 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 ηης 18-10-2019, εκέρα Παραζθεσή θαη ώρα 14.00κ.κ. ζρεηηθή
έγγραθε θιεηζηή προζθορά (ζηελ οποία ζα αλαγράθεηαη ε θράζε «Οηθολοκηθή προζθορά » ηο
ζέκα θαη ο αρηζκός πρωηοθόιιοσ ηοσ αλαρηεκέλοσ 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
1. Αληηθαηάζηαζε ηωλ επίπιωλ θοσδίλας ηοσ δηακερίζκαηος ηες οδού Γειθώλ θαηόπηλ εθδήιωζες
θωηηάς, προϋποιογηζκού δαπάλες 4.000,00 € + Φ.Π.Α.
Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ επίπισλ θνπδίλαο (θνπηηά, πνξηάθηα θαη ζπξηάξηα) ηνπ δηακεξίζκαηνο ηεο νδνχ
Γειθψλ ζην νπνίν εθδειψζεθε θσηηά ζηηο 18/7/2018 θαη θαηέζηξεςε φια ηα έπηπια ηνπ ρψξνπ.
Αλαιπηηθφηεξα: Θα θαηαζθεπαζηεί θνπδίλα κε ληνπιάπηα θνπηηαζηά δξπο θαπιακά βεξληθσκέλα κε βεξλίθηα
δχν ζπζηαηηθψλ. Δζσηεξηθά ηα θνπηηά ζα είλαη απφ κειακίλε ιεπθή 16mm θαη ηα πνξηάθηα απφ MDF δξπο
19mm ηα νπνία ζα βεξληθσζνχλ κε βεξλίθηα ζαηηλέ δχν ζπζηαηηθψλ. Σα ληνπιάπηα ζα θέξνπλ κεληεζέδεο
θνπκπσηνχο, νδεγνχο ζπξηαξηψλ, πάην αινπκηλίνπ ζην θνπηί ηνπ λεξνρχηε, θάδν απνξξηκκάησλ, λεξνρχηε
inox κε δχν γνχξλεο, κπαηαξία λεξνρχηε inox, απνξξνθεηήξα ζπξφκελν κε δχν κνηέξ inox, δχν πάγθνπο
θνπδίλαο άλζπγξνπο πάρνπο 4cm θαη πνκνιάθηα ιαβίηζα λίθει.

2. Δηήζηα ζσληήρεζε ηοσ κεταλήκαηος αλοζοϊζηοτεκείας ηοσ Παζοιογοαλαηοκηθού Σκήκαηος,
προϋποιογηζκού δαπάλες 2.200,00 € + Φ.Π.Α.
Δηήζηα άπαμ ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο αλνζντζηνρεκείαο Autostainer Link48 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
DAKO κε s/n AS2694D1211 ηνπ Παζνινγναλαηνκηθνχ Σκήκαηνο.
ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζε πεξηιακβάλνληαη ην ΚΙΣ πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο (Preventive
Maintenance Spare Part Kit (PMI kit) LINK 48), ε εξγαζία ηνπ ηερληθνχ θαη ηα ελδερφκελα έμνδα κεηαθίλεζήο
ηνπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη κε ηελ Ννκηθή επζχλε γηα πξφθιεζε βιάβεο ζε
ηξίηνπο απφ θαθή ή ειιηπήο ζπληήξεζε.
ΓΔΝ ζα πεξηιακβάλεη νχηε ζα θαιχπηεη :
α. Δπηδηνξζψζεηο βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε ζπλζήθεο/πεξηζηάζεηο/γεγνλφηα πνπ δελ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν
ηεο εηαηξίαο φπσο ελδεηθηηθά: ζεηζκφο, θσηηά, πιεκκχξεο θαζψο θαη θαθφβνπιεο πξάμεηο ή άιιεο δεκηέο πνπ
πξνθάιεζε ν πειάηεο ή απφ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνδηαγξαθψλ
(π.ρ. ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, ηάζεο δηθηχνπ)
β. Απνδεκίσζε γηα ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ρξήζε ή κε ηνπ κεραλήκαηνο ή απφ
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία (αληηθαηάζηαζε πιηθνχ
παξαγσγήο δηαθπγφληα θέξδε θ.ι.π.).
γ. Γαπάλεο κεηαθίλεζεο ή κεηαθνξάο ηνπ κεραλήκαηνο.
δ. Καζαξηζκφ ηνπ κεραλήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη φηη γίλεηαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο.
Οη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζα εθηεινχληαη απφ ηερληθνχο ηεο αλαδφρνπ εθπαηδεπκέλνπο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.
Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην κεράλεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ
ζπληεξεηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04
ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.
3. Καηαζθεσή θαη ηοποζέηεζε πιέγκαηος ζηο αίζρηο-θωηαγωγό ηοσ θηηρίοσ Α’ ηοσ Νοζοθοκείοσ,
προϋποιογηζκού δαπάλες 2.000,00 € + Φ.Π.Α.
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε γαιβαληδέ εληζρπκέλνπ πιέγκαηνο γηα ηελ θάιπςε ην αίζξηνπ-θσηαγσγνχ πεξίπνπ
40 m2, ζηεξέσζε κε εληζρπκέλν ζπξκαηφζρνηλν, πξεζαξηζκέλν κε βχζκαηα πεξηκεηξηθά ηνπ αγσγνχ ψζηε λα
απνθεπρζεί ε είζνδνο πάζεο θχζεσο πηελψλ θαη ζθνππηδηψλ ζηνλ ρψξν.
Ο αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη βεβαίσζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα 12 κήλεο απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.
4. Προκήζεηα ηροτώλ θορείωλ κεηαθοράς αζζελώλ, προϋποιογηζκού δαπάλες
Φ.Π.Α.

1.400,00 € +

Πξνκήζεηα πέληε (5) ζεη ηξνρψλ θνξείσλ κεηαθνξάο αζζελψλ (ηξεηο πεξηζηξεθφκελνη θαη έλαο
θαηεπζπληήξηνο) δηαζηάζεσλ 200Υ32mm.
Έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί αξθεηέο ζρεηηθέο κε ην αλσηέξσ αληαιιαθηηθφ βιάβεο πνπ ζα πξέπεη άκεζα λα
απνθαηαζηαζνχλ.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα
αληαιιαθηηθψλ.
Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα
EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α.
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο.
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά.
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
Αλδξέαο η. Σζψιεο

