
              
 
 

                          Αγξίλην,  14   Οθησβξίνπ    2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.13644  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    
Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΔ ΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 

1. Δπηζθεπή ελόο ελδνζθνπίνπ ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνύ ηαηξείνπ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.100,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

 2. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα δνζνκεηξηθέο αληιίεο θαη απηνληζηέο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ   

1.300,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκήζεηα επεμεξγαζκέλνπ άιαηνο γηα ηo ζύζηεκα αθαιάησζεο ηεο Μ.Σ.Ν θαη ηνπ πδξνζηαζίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ   2.300,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκήζεηα θαηλνύξηαο ερνβόινπ θεθαιήο (ειεθηξνληθόο ερνβνιέαο)  θαξδηνινγηθνύ ππεξήρνπ PHILIPS, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ   5.500,00 € + Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  12.200,00 € + 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 29-6-

2000 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 (ελ-

ζσκάησζε 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. Σα αξηζκ.πξση.13175/04-10-2019,13273/07-10-2019,13176/04-10-2019 θαη 11300/29-08-2019  αηηήκαηα  
ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ αξ   1326   κε  ΑΓΑ:ΩΑ9Ρ46904Μ-ΦΡΡ απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.13643/14.10.2019 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 δηαθνξέο πξνκήζεηεο θαη επηζθεπέο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, άθξσο απαξαίηεηεο  

γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε 

Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 23-10-2019, ημέπα Σεηάπηη  και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγπαθη 

κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο θέμα και 

ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       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. 

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. Δπιζκεςή ενόρ ενδοζκοπίος ηος γαζηπενηεπολογικού ιαηπείος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

3.100,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπή ελόο ελδνζθνπίνπ ηνπ Γαζηξεληεξνινγηθνύ Ιαηξείνπ ησλ Σ.Δ.Ι. Αλαιπηηθόηεξα: 
- Γαζηποζκόπιο EG-530FP με sn 5G374A101 ηύπος FUJIFILM GmbH. Σν ελδνζθόπην 

παξνπζηάδεη πηεζκέλν ζσιήλα εηζαγσγήο ζηα 68, 64-65, 62, 57, 44-45, 33-35 εθ., ηζάθηζκα ζην 
θαλάιη βηνςίαο, παξακνξθσκέλα ειάζκαηα ησλ γσληώζεσλ ζην θακπηόκελν άθξν, ζπλερή 

αλαξξόθεζε ιόγσ θζνξάο ηεο ππνδνρήο βαιβίδαο αλαξξόθεζεο, βνπισκέλν ξύγρνο λεξνύ-αέξα, 
θζαξκέλν ην ειαζηηθό θάιπκκα γσληώζεσλ κε αιινίσζε ρξώκαηνο, ειαθξά πηεζκέλνο ν νπίζζηνο 

ζσιήλαο ζηα 30 εθ. από ηνλ θνλλέθηνξα, πηεζκέλνο ν νπίζζηνο ζσιήλαο video ζην κέζν ηνπ, κηθξή 



απώιεηα θσηηζηηθήο δέζκεο (15%) θαη ειαθξέο επηθαλεηαθέο εθδνξέο ζηελ θεθαιή, ην ρεηξηζηήξην θαη 

ηνλ θνλλέθηνξα. 

Όλα ηα ανωηέπω οθείλονηαι ζηην ηακηικόηαηη σπήζη ηος ενδοζκοπίος. 
- Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη θάησζη: Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο, απνζπλαξκνιόγεζε 

εκπξόζζηνπ ηκήκαηνο θαη ρεηξηζηεξίνπ, αληηθαηάζηαζε ελδερόκελσλ αληαιιαθηηθώλ, ζπλαξκνιόγεζε 
εκπξόζζηνπ ηκήκαηνο θαη ρεηξηζηεξίνπ, ξύζκηζε γσληώζεσλ-δηαθνπηώλ-θξέλσλ, ζηεγαλνπνίεζε 

ελδνζθνπίνπ θαη ηειηθόο έιεγρνο.  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία όζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθώλ θαζώο θαη ζηελ παξνρή ηερλνγλσζίαο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

βιάβεο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαιά θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνύο όζνλ αθνξά ζηελ 
ηερλνινγία ησλ κεραλεκάησλ νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηώζεηο  γηα ηελ ηερλνγλσζία ηνπο 

ζηα ελ ιόγσ κεραλήκαηα από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα 
βεβαησζνύλ κε πηζηνπνηεηηθά ζπλεξγαζίαο ή εθπαίδεπζεο ηερληθώλ από ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ 

κεραλήκαηνο. Απαηηείηαη από ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Να δνζεί εγγύεζε έμη κελώλ ε νπνία λα θαιύπηεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζ’απηή. 
 

 2. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για δοζομεηπικέρ ανηλίερ και απιονιζηέρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ   

1.300,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ απηνληζηώλ θαη ησλ δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ 

έγρπζεο αληηκηθξνβηαθνύ πγξνύ ζην δίθηπν ςπθηώλ-πύξγσλ ςύμεο. 
Αλαιπηηθόηεξα: 

- Φίιηξν VITON  8 ηκρ. 

- Βαιβίδα θαηαζιηπηηθή VITON δνζνκεηξηθώλ αληιηώλ  8 ηκρ. 
- Γηάθξαγκα PTFE  8 ηκρ. 

- Μπίιηα βαιβίδαο AUTO  8 ηκρ. 
- εη βαιβίδσλ AUTO  4 ηκρ. 

- Έιαζκα κεηαιιηθό βαιβίδσλ AUTO  30 ηκρ. 

- Γνζνκεηξηθέο αληιίεο DLX-MA/A, 1L-15B  2 ηκρ.  
 

3. Ππομήθεια επεξεπγαζμένος άλαηορ για ηo ζύζηημα αθαλάηωζηρ ηηρ Μ.Σ.Ν και ηος ςδποζηαζίος 

ηος Νοζοκομείος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ   2.300,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα 12 ηόλσλ θαζαξνύ πιπκέλνπ καγεηξηθνύ άιαηνο Νν2 ή επεμεξγαζκέλνπ γηα απνζθιήξπλζε (όρη 

αθαηέξγαζηνπ), γηα ην ζύζηεκα αθαιάησζεο ησλ κεραλεκάησλ ηεο Μ.Σ.Ν. θαη ηνπ πδξνζηαζίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Η πνζόηεηα ζα δηαξθέζεη γηα πεξίπνπ 12 κήλεο. 

4. Ππομήθεια καινούπιαρ ησοβόλος κεθαλήρ (ηλεκηπονικόρ ησοβολέαρ)  καπδιολογικού ςπεπήσος 

PHILIPS, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ   5.500,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ελόο θαηλνύξηνπ ειεθηξνληθνύ ερνβνιέα Exlora Phased Array, δηεπξπκέλνπ 

θάζκαηνο ζεκειησδώλ ζπρλνηήησλ από 2 έσο 5 MH, κε αξηζκό θξπζηάιισλ 80 θαη ξπζκηδόκελε γσλία 
ζάξσζεο (FOV) 900 γηα ηνλ θαξδηνινγηθό ππέξερν HD 15κε s/n US51124193 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

PHILIPS. 

Σξόπνη ιεηηνπξγίαο: 2D, M-mode, RWD, HPRF, st-CWD, CFM, TDI, THI, XRES, LVO Contrast. 
Κύξηεο εθαξκνγέο: δηαζσξαθηθή θαξδηνινγία ελειίθσλ, παίδσλ, απεηθόληζε αγγείσλ, δηαθξαληαθό Doppler. 

Η δηαπίζησζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ αληαιιαθηηθνύ ηνπ ππεξήρνπ έγηλε θαηόπηλ πξνγξακκαηηζκέλεο 
επίζθεςεο ζπληήξεζεο ηεο ζπκβαζηνύρνπ εηαηξίαο ICON DYNAMICS. 

Δπηζπλάπηεηαη ην Γειηίν Δπίζθεςεο Σερληθνύ όπνπ αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή βιάβε.    
Βαζικέρ πποϋποθέζειρ για ηην ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη ηος ανηαλλακηικού είναι: 

Σν αλσηέξσ αληαιιαθηηθό ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ηνλ ππέξερν. 

Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξόηππα EN ISO 13485:2015 θαη EN ISO 9001:2012, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε γλεζηόηεηαο ηνπ αληαιιαθηηθνύ από ηνλ νίθν 
PHILIPS. 

Όια ηα παξαπάλσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ελόο έηνπο γηα ηνλ ειεθηξνληθό ερνβνιέα. 
                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζώιεο                                                            
                                                                                                   

         


