
 

 

        

                          Αγξίλην,  23     Νθησβξίνπ    2019 

 ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                       Αξηζκ. Ξξση.14230  

        ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ     

        6η ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ  
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ   

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

 
Γραθείο : Ξρομηθειών   ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡYΝ 

Ρατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ν. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   
Ρατ. Θώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Ξληροθορίες : Γ. Γούλα    

Ρηλ.                   : 26413-61230   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΚΑ:« ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΓΗΑΦΝΟΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΡΖΠ 
ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ». 

ΑΛΑΙΡΗΘΑ: 

 
1. Ξξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ εθηππσηή ηνπ αθηηλνινγηθνύ ππεξήρνπ LOGIQ S6, προϋπολογιζμού 

δαπάνης 850,00 € + Φ.Ξ.Α. 

 2. Ξξνκήζεηα ειεθηξνδίσλ απηλίδσζεο γηα απηληδσηή ηεο Ξαζνινγηθήο Θιηληθήο, προϋπολογιζμού δαπάνης   

300,00 € + Φ.Ξ.Α. 

3. Δπηζθεπή ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ ηεο Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο, προϋπολογιζμού δαπάνης   250,00 € + 

Φ.Ξ.Α. 

4. Ππληήξεζε θαη εζηηώλ θαύζεο γηα ζέξκαλζε θαη Ε.Λ.Σ. ησλ Μελώλσλ Αξγώ – Ίξηδα θαη ΘΔΦΗΑΞ Αγξηλίνπ-

Ακθηινρίαο, προϋπολογιζμού δαπάνης   600,00 € + Φ.Ξ.Α. 

5. Έιεγρν θαη  επηζθεπή ηνπ ζπγθνιιεηή αζθώλ αίκαηνο ηεο Αηκνδνζίαο, προϋπολογιζμού δαπάνης   

250,00 € + Φ.Ξ.Α. 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ:  2.250,00 € + Φ.Ξ.Α. 

 
Έρνληαο ππόςηλ: 

 
1 Ρηο δηαηάμεηο ζε ηζρύ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Ξξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθώλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθό Πύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην ΞΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

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

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε πνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.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 Ξαξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  



8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 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 Λ.4412/2016. 

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηώλ γείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο 

πεξεζηώλ γείαο θαη ηεο Δζληθήο  Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηώλ γείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 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 Ππκβνύιην έθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο 

αξκόδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο. 

13. Ρα αξηζκ.πξση.12758/27-09-2019,12286/19-09-2019,12098/16-09-2019,12285/19-09-2019 θαη 

11961/12-09-2019  αηηήκαηα  ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.   

14. Ρελ αξ. 1337  κε  ΑΓΑ:Ω5Κ046904Κ-5ΘΟ απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Ρελ  αξηζκ. πξση.13763/15.10.2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

 
Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα 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 Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖΠ  θαη ζηε 

Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Ξαξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 01-11-2019, ημέρα Ξαραζκεσή  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Νικονομική προζθορά » ηο 

θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       Πεκεηώλεηαη όηη : 

      Νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

      πεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα 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 

 Λα δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ν ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003. 

       Νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ  

1.  Ξρομήθεια και ανηικαηάζηαζη ηοσ εκησπωηή ηοσ ακηινολογικού σπερήτοσ LOGIQ S6, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 850,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Ξξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ελόο θαηλνύξηνπ εθηππσηή SONY B, W PRINTER UP-D ηνπ αθηηλνινγηθνύ 
ζπζηήκαηνο ππεξερνηνκνγξαθίαο LOGIQ S6 ηνπ νίθνπ GE. 

Ζ δηαπίζησζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ εμαξηήκαηνο ηνπ ππεξήρνπ έγηλε θαηόπηλ απνζηνιήο πξνο 

δηάγλσζε ηεο βιάβεο ζηε ζπκβαζηνύρν εηαηξία GE Healthcare. 
Λα ππελζπκίζνπκε όηη ε ρξήζε ηνπ εθηππσηή έρεη θαιύςεη ηελ δεθαεηία θαη ε βιάβε ηνπ νθείιεηαη ζε 

θπζηθή από ηνλ ρξόλν θζνξά. 



Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α. 

Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε γλεζηόηεηαο. 
Όια ηα παξαπάλσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο. 
Λα δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθηππσηή ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 

 

 2. Ξρομήθεια ηλεκηροδίων απινίδωζης για απινιδωηή ηης Ξαθολογικής Θλινικής, προϋπολογιζμού 

δαπάνης   300,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Ξξνκήζεηα πέληε (5) δεπγώλ απηνθόιιεησλ ειεθηξνδίσλ απηλίδσζεο ελειίθσλ γηα απηληδσηή RESPONDER AED 
GE ηεο Ξαζνινγηθήο Θιηληθήο.  

Ρα αλαιώζηκα ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ην κεράλεκα. Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή 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 .Α. Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο θαη λα 

θέξεη πηζηνπνίεζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ αλαισζίκσλ ηνπ. 
Ρα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 

3. Δπιζκεσή ηλεκηροκαρδιογράθοσ ηης Θαρδιολογικής Θλινικής, προϋπολογιζμού δαπάνης   250,00 

€ + Φ.Ξ.Α. 

Απνθαηάζηαζε βιάβεο ζηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν Nihon Kohden Cardiofax ηεο Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο γηα ηνλ 
νπνίν ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη επηζθεπή ε πιαθέηα απαγσγώλ ηνπ. 

Ν αλσηέξσ ΖΘΓ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ παιαηό εμνπιηζκό ην Λνζνθνκείνπ. 

Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξόηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α. 

Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο. 
 

4. Πσνηήρηζη και εζηιών καύζης για θέρμανζη και Ε.Λ.Σ. ηων Μενώνων Αργώ – Ίριδα και ΘΔΦΗΑΞ 

Αγρινίοσ-Αμθιλοτίας, προϋπολογιζμού δαπάνης   600,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Ππληήξεζε θαη ξύζκηζε εζηηώλ θαύζεο γηα ζέξκαλζε θαη Ε.Λ.Σ. ησλ Μελώλσλ Αξγώ – Ίξηδα θαη ΘΔΦΗΑΞ 

Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο. Αλαιπηηθόηεξα: 

- ΘΔΦΗΑΞ Αγξηλίνπ: Ιέβεηαο KIMILIS SK32 ζεξκηθήο ηζρύνο 320.000 kcal/h κε θαπζηήξα LAMBORGHINI 
ηζρύνο 14-30 kg/h. 

- ΘΔΦΗΑΞ Ακθηινρίαο: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρύνο 400.000 kcal/h κε θαπζηήξα FBR 
ηζρύνο 237/592 KW. 

- ΘΔΦΗΑΞ Ακθηινρίαο: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρύνο 400.000 kcal/h κε θαπζηήξα FBR 
ηζρύνο 237/592 KW. 

- ΘΔΦΗΑΞ Ακθηινρίαο: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρύνο 60.000 kcal/h κε θαπζηήξα FBR ηζρύνο 

90 KW. 
- Μελώλαο ΑΟΓΩ: Ιέβεηαο THERMAL ζεξκηθήο ηζρύνο 100.000 kcal/h κε θαπζηήξα RIELLO ηζρύνο 47-

119 KW. 
- Μελώλαο ΗΟΗΓΑ: Ιέβεηαο THERMOSTAHL ζεξκηθήο ηζρύνο 100.000 kcal/h κε θαπζηήξα RIELLO ηζρύνο 

47-119 KW 

Ξεξηγξαθή εξγαζηώλ αλαδόρνπ: 

-Θαζαξηζκόο ιέβεηα 

-Θαζαξηζκόο θαη ξύζκηζε ειεθηξνδίσλ ηνληζκνύ-ζπηλζήξα 

-Ούζκηζε αλαινγίαο αέξα-θαπζίκνπ 

-Έιεγρνο δηαξξνώλ θαπζίκνπ ζπζθεπήο 

-Έιεγρνο δηαξξνώλ θαπζαεξίσλ 

-Γνθηκή ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ιέβεηα-θαπζηήξα 

-Κέηξεζε θαπζαεξίσλ 

-Έθδνζε θύιινπ ζπληήξεζεο θαη ξύζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάζε θηίξην. 

 

 

 



 

 

5. Έλεγτο και  επιζκεσή ηοσ ζσγκολληηή αζκών αίμαηος ηης Αιμοδοζίας, προϋπολογιζμού δαπάνης   

250,00 € + Φ.Ξ.Α. 

Έιεγρν θαη ηελ επηζθεπή ηνπ παιαηνύ ζπγθνιιεηή ηκεκαηνπνίεζεο αζθώλ αίκαηνο ηύπνπ Composeal NPBI. 

Δλδερόκελε βιάβε ηεο ειεθηξνληθήο πιαθέηαο ηξνθνδνζίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 
Ζ επηζθεπή ηνπ αλσηέξσ κεραλήκαηνο θξίλεηαη επηηαθηηθή ιόγσ ηνπ όηη νη δύν θαηλνύξηνη ζπγθνιιεηέο ηεο 

εηαηξίαο ΔΞΗΚΔΛΡ έρνπλ παξνπζηάζεη θαη απηνί πξόβιεκα θαη έρνπλ ήδε απνζηαιεί ζηελ εηαηξία πξνο έιεγρν. 
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