
 

                          Αγξέλην, 06    Ννεκβξένπ     2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.14963  

        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 ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΔ  

ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ(3)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 
1. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ιακπηάξσλ ρεηξνπξγηθώλ πξνβνιΫσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 

6.100,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε αληιέαο θαη βΪζεο ζε θξεΪηην ιπκΪησλ, προϋπολογιζμού δαπάνης  

2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Δπηζθεπά θαη ζπληάξεζε ηνπ νθζαικνινγηθνύ ρεηξνπξγηθνύ κηθξνζθνπένπ, προϋπολογιζμού δαπάνης  

2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  10.100,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 
 

1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρύ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθώλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ από ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λόκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξόπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειόηεξε ηηκά ηεο εγρώξηαο αγνξΪο όπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθώλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηόο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 



10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηώλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηώλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη όηη: « Δηδηθόηεξα 

ζε ό,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, αλαιώζηκνπ πιηθνύ θαη αγαζώλ ά ππεξεζηώλ, εληόο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνύ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ϋθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.14189/23-10-2019,12760/27-09-2019 θαη 12934/01-10-2019  αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο 

Τπεξεζέαο.   

14. Σελ αξ. 1421  κε  ΑΓΑ:ΧΦΔΦ46904Μ-ΑΜΦ   απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.14883/05.11.2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξώλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα δηαθνξΫο πξνκάζεηεο θαη επηζθεπΫο  ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο(3), Ϊθξσο 

απαξαέηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην 

ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 18-11-2019, ημέρα Γεσηέρα   και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

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

θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηώλεηαη όηη : 

      Οη ελδηαθεξόκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΪζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη όηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θύξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηάξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Προμήθεια και ανηικαηάζηαζη λαμπηήρων τειροσργικών προβολέων, προϋπολογιζμού 

δαπάνης 6.100,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε πΫληε (5) lateral led  γηα ηνλ ρεηξνπξγηθό πξνβνιΫα Pentaled 30 θαη δώδεθα (12) 
lateral led γηα ηνλ ρεηξνπξγηθό πξνβνιΫα Pentaled 60 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ RIMSA πνπ βξέζθνληαη ζηηο 

αέζνπζεο 3 θαη 4 ησλ Υεηξνπξγεέσλ. 

Η Ϋιιεηςε επαξθνύο θσηηζκνύ δπζρεξαέλεη ηε δηελΫξγεηα ρεηξνπξγηθώλ επεκβΪζεσλ θαη ε αληηθαηΪζηαζε ησλ 

αλσηΫξσ αληαιιαθηηθώλ θξέλεηαη επηηαθηηθά. 



Σα αληαιιαθηηθΪ πνπ ζα απαηηεζνύλ ζα πξΫπεη λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηΪ κε ηνπο αλσηΫξσ πξνβνιεέο. 

Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά 

πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο.  

Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαη λα θΫξνπλ εγγύεζε ηνπιΪρηζηνλ ελόο  
Ϋηνπο. Να θαηαηεζεέ ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νέθν RIMSA. 

 

2. Προμήθεια και ανηικαηάζηαζη ανηλίας και βάζης ζε θρεάηιο λσμάηων, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε αληιέαο θαη βΪζεο νιέζζεζεο ζε θξεΪηην ιπκΪησλ ζην ρώξν ησλ απνζεθώλ (-2 
επέπεδν) ηνπ Ννζνθνκεένπ ιόγσ ηνπ όηη Ϋρεη θαεέ κέα εθ ησλ δύν ππνβξύρησλ αληιηώλ θαη ρξάδεη Ϊκεζεο 

αληηθαηΪζηαζεο. 

Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα αδεηΪζεη ην θξεΪηην από ηα ιύκαηα κε δηθΫο ηνπ αληιέεο θαη δεμακελΫο ώζηε λα ηα 
απνκαθξύλεη εθηόο λνζνθνκεένπ, λα απνζπλδΫζεη ηελ αληιέα από ηελ βΪζε ηεο θαη από ηνλ ειεθηξηθό πέλαθα 

ηεο, λα απνμειώζεη ηελ βΪζε νιέζζεζεο ηεο αληιέαο καδέ κε ηηο ζσιάλεο νιέζζεζεο θαη λα ηελ αληηθαηαζηάζεη 
κε θαηλνύξγηα Ϋηζη ώζηε ε θαηλνύξγηα αληιέα πνπ ζα εγθαηαζηαζεέ λα εέλαη  πιάξεο θαη ιεηηνπξγηθά. 

ην ζπγθεθξηκΫλν ζεκεέν ησλ εξγαζηώλ ππνρξΫσζε ηνπ αλαδόρνπ εέλαη λα αληηθαηαζηάζεη θαη ηηο όπνηεο 

απαηηνύκελεο κεηαηξνπΫο απαηηεζνύλ ζην δέθηπν ησλ ιπκΪησλ. Δπέζεο κεηΪ ηελ κεραλνινγηθά εγθαηΪζηαζε 
ζα πξΫπεη λα γέλεη θαη ειεθηξηθά ζύλδεζε ησλ αληιηώλ ζηνλ ηνπηθό πέλαθα απηνκαηηζκνύ ηνπ θξεαηένπ. Η 

αληιέα ηνπ  θξεαηένπ ζα πξΫπεη λα ζπλδεζεέ κε ηα θινηΫξ θαη λα δνπιεύεη ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ δεύηεξε 
ππΪξρνπζα αληιέα ζην θξεΪηην. 

ΣΫινο λα γέλεη Ϋιεγρνο  ηνπ θπθιώκαηνο ηζρύνο θαη απηνκαηηζκνύ ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πέλαθα.  
Η αληιέα πνπ ζα πξνκεζεπηεέ θαη ζα αληηθαηαζηαζεέ εέλαη ε GRUNDFOS UNILIFT AP 50B.50.08.3V,  2ηκρ. 

Γηα ηελ αζθαιά ιεηηνπξγέα ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη γηα ηελ αδηΪιεπηε ιεηηνπξγέα ηνπ θιηκαηηζκνύ ε Σερληθά 

Τπεξεζέα ζα ππνδεέμεη ζηνλ αλΪδνρν ηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ. Με ην πΫξαο ησλ 
εξγαζηώλ ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαζαξέζεη ηνλ ρώξν εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη λα παξαδώζεη 

Γειηέν Καιάο ΔθηΫιεζεο Δξγαζηώλ.     
 

3. Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη ηοσ οθθαλμολογικού τειροσργικού μικροζκοπίοσ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπά θαη εηάζηα Ϊπαμ ζπληάξεζε ηνπ νθζαικνινγηθνύ ρεηξνπξγηθνύ κηθξνζθνπένπ TAKAGI OM-18 κε s/n 

0607140 ζην νπνέν πξαγκαηνπνηνύληαη νθζαικνινγηθΫο επεκβΪζεηο όπσο θαηαξξΪθηεο θαη θαηόπηλ ηεο 

αξ.πξση. 11465/3-9-19 Απόθαζεο Γηνηθεηά Γ.Ν.Αηησι/λέαο γηα ηελ επηζθεπά ηνπ από ηνλ απνθιεηζηηθό 
αληηπξόζσπν System Vision ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νέθνπ TAKAGI. 

ΚαηΪ ηελ απνθαηΪζηαζε ηνπ πξνβιάκαηνο πνπ εέρε παξνπζηαζηεέ ζην κερΪλεκα, δηαπηζηώζεθε επηπιΫνλ όηη 
ηα νπηηθΪ παξνπζηΪδνπλ κεγΪιε θζνξΪ θαη απαηηεέηαη ε αληηθαηΪζηαζε ελόο fiber optic θαη ελόο holder γηα ην 

κνληΫιν OM-18. 
Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά 

πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη λα θΫξεη πηζηνπνέεζε γλεζηόηεηαο ησλ αληαιιαθηηθώλ από ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθό νέθν TAKAGI. 

Σν κηθξνζθόπην ζα παξαδνζεέ ζε πιάξε ιεηηνπξγέα θαη ζα θαηαηεζεέ Γειηέν Δξγαζηώλ. 
               
 

                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζώιεο                                                            
                                                                                                   

            


