
 
 
         

               Αγξίλην,   06   Ννεκβξίνπ     2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.14915  

        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(7)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 

1. Δπηζθεπή ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πξνβνιέα Pentaled ηεο αίζνπζαο 4, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 950,00 € + 

Φ.Π.Α. 

2. Πξνκήζεηα επηηνίρησλ κεραληζκώλ ιήςεσο νμπγόλνπ θιηληθώλ θαη ρεηξνπξγείσλ, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  550,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ρεηξηζηεξίσλ θιηλώλ Μ.Δ.Θ., πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  700,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκήζεηα ελόο πιήξεο ζεη ειεθηξνδίσλ αζζελώλ γηα ΗΚΓ ησλ TEΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

350,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Δπηζθεπή ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο ηνπ Πξσηνθόιινπ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  190,00 € + 

Φ.Π.Α. 

6. Δπηζθεπή ηαπεηζαξίαο θαξεθιώλ ζπλνδώλ ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

360,00 € + Φ.Π.Α. 

7. πληήξεζε ησλ ιεβήησλ ησλ Ξελώλσλ Αξγώ θαη Ίξηδα, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  220,00 € + 

Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  3.320,00 € + 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.14186/23-10-2019,11317/19-08-2019,13109/03-10-2019,12761/27-09-2019,12148/17-09-

2019,12616/25-09-2019 θαη 610/15-01-2019  αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ αξ.  1403   κε  ΑΓΑ:6ΓΠ246904Μ-2Ρ απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.14598/31.10.2019 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(7), 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 έυρ ηιρ 15-11-2019, ημέπα Παπαζκεςή   και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

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

θέμα και ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος 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 ηος σειποςπγικού πποβολέα Pentaled ηηρ αίθοςζαρ 4, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

950,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπή ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πξνβνιέα Pentaled 63+30 κε ζεηξηαθό αξηζκό 12813 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ RIMSA 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα 4 ησλ Υεηξνπξγείσλ. Η βιάβε εληνπίδεηαη ζην θξέλν ηεο 1εο άξζξσζεο ηνπ 
πξνβνιέα. Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ησλ αλσηέξσ 

πξνβνιέα. 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 

Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο.  Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη 

λα θέξνπλ εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ ελόο  έηνπο. Να θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ησλ αληαιιαθηηθώλ 
από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν RIMSA. 

 
2. Ππομήθεια επιηοίσιυν μησανιζμών λήτευρ οξςγόνος κλινικών και σειποςπγείυν, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  550,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα είθνζη (20) θαηλνύξησλ επηηνίρησλ κεραληζκώλ ιήςεσο νμπγόλνπ ηύπνπ Ο2-ENV 737-6 γηα ηηο 
θνλζόιεο ηαηξηθώλ αεξίσλ ησλ ζαιάκσλ ησλ θιηληθώλ θαη ησλ ρεηξνπξγείσλ θαζώο θαη ηελ επηζθεπή 

δεθαηεζζάξσλ (14) αθόκε ίδησλ ιήςεσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ζα παξαδνζνύλ ζηνλ 
αλάδνρν κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

3. Ππομήθεια ηλεκηπονικών σειπιζηηπίυν κλινών Μ.Δ.Θ., πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  700,00 € + 

Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα δέθα (10) θαηλνύξησλ ειεθηξνληθώλ ρεηξηζηεξίσλ ρεηξόο ειέγρνπ θιίλεο λνζειείαο ηεο Μ.Δ.Θ. 

ηύπνπ ΗΒ756Η721+10600 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαισδίνπ – ζπηξάι ζύλδεζεο κε ηελ θιίλε. Σα αλσηέξσ 
αληαιιαθηηθά δελ επηζθεπάδνληαη παξά αληηθαζίζηαηαη. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία όζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ. 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. Σα 

αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 

4. Ππομήθεια ενόρ πλήπερ ζεη ηλεκηποδίυν αζθενών για ΗΚΓ ηυν TEΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

350,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ελόο (1) εξγνζηαζηαθνύ ζεη ειεθηξνδίσλ αζζελώλ γηα ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν Nihon Kohden 

Cardiofax S mod.ECG-1250K κε sn 03009 ησλ ΣΔΠ. Σν ζεη ζα πεξηιακβάλεη 10πνιηθό θαιώδην αζζελνύο, 4 
ειεθηξόδηα άθξσλ θαη 6 πξνθάξδηα ειεθηξόδηα(βεληνύδεο). Ο ΗΚΓ ζπγθαηαιέγεηαη ζηνλ παιαηό 

ηαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό. Σν αλσηέξσ αληαιιαθηηθό ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηό 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 Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα 
θέξνπλ εγγύεζε δύν εηώλ. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ηνπ ζεη θαζώο θαη ην 

πηζηνπνηεηηθό CE ηνπ θαηαζθεπαζηή Nihon Kohden. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθό θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί 
αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεύεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ. 

 
5. Δπιζκεςή ηος θυηοηςπικού μησανήμαηορ ηος Ππυηοκόλλος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  190,00 

€ + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπή ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο SAMSUNG ML K3250 ηνπ Πξσηνθόιινπ. Απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε 
ελόο αληαιιαθηηθνύ cover side – roller TR γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 

Με ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα παξαδνζεί ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ην ραιαζκέλν αληίζηνηρν αληαιιαθηηθό ηνπ 

κεραλήκαηνο.  
 

6. Δπιζκεςή ηαπεηζαπίαρ καπεκλών ζςνοδών ηηρ Υειποςπγικήρ Κλινικήρ, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  360,00 € + Φ.Π.Α. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο ηαπεηζαξίαο ελλέα (9) θαζηζκάησλ ζπλνδώλ ιόγσ θζνξάο ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο. Η 

ηαπεηζαξία ησλ θαζηζκάησλ ζα αληηθαηαζηαζεί κε δεξκαηίλε Γεξκαλίαο ρξώκαηνο αλζξαθί. 



 

7. ςνηήπηζη ηυν λεβήηυν ηυν Ξενώνυν Απγώ και Ίπιδα, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  220,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

πληήξεζε ησλ ιεβήησλ ησλ Ξελώλσλ Αξγώ θαη Ίξηδα. 

-Πεξηγξαθή εξγαζηώλ αλαδόρνπ: 

-Καζαξηζκόο ιέβεηα 

-Αληηθαηάζηαζε κπεθ 

-Καζαξηζκόο θαη ξύζκηζε ειεθηξνδίσλ ηνληζκνύ-ζπηλζήξα 

-Ρύζκηζε αλαινγίαο αέξα-θαπζίκνπ 

-Έιεγρνο δηαξξνώλ θαπζίκνπ ζπζθεπήο 

-Έιεγρνο δηαξξνώλ θαπζαεξίσλ 

-Γνθηκή ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ιέβεηα-θαπζηήξα 

-Μέηξεζε θαπζαεξίσλ 

-Έθδνζε θαη θαηάζεζε θύιινπ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο.     

 
               

 

                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζώιεο                                                            

                                                                                                   

            


