
 
 
 
 

                            Αγξέλην,    21        Ιαλνπαξένπ    2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.901  

        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.                   : 26413-61233   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ(3)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Δηάζηα ζπληάξεζε ησλ απηόκαησλ παιόθξαθησλ ζπξόκελσλ ζπξώλ ηνπ Ννζνθνκεένπ Αγξηλένπ, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 

2. Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε ζηηώλ ζηα παξΪζπξα ησλ Δξγαζηεξέσλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

1.600,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε αληαιιαθηηθώλ ζηνλ μεξαληάξα ηνπ ΚΫληξνπ Ιαηξηθώλ ΑΫξησλ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.200,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  5.800,00 € + 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.17626/30-12-2019,16853/12-12-219 θαη 17628/30-12-2019 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο 

Τπεξεζέαο.   

14. Σελ αξ. 148  κε  ΑΓΑ:ΦΓΣΛ46904Μ-ΛΑΓ   απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.731/17.01.2020 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 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 έωρ ηιρ 31-01-2020, ημέπα Παπαζκεςή   και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

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

θέμα και ο απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       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. Δηήζια ζςνηήπηζη ηων αςηόμαηων ςαλόθπακηων ζςπόμενων θςπών ηος Νοζοκομείος 

Αγπινίος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 3.000,00 € + Φ.Π.Α. 
 

Δηάζηα ζπληάξεζε ησλ δΫθα (10) δέθπιισλ απηόκαησλ παιόθξαθησλ ζπξόκελσλ ζπξώλ ηνπ Ννζνθνκεένπ 

καο. 
Οη εξγαζέεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θΪζε ηξεηο κάλεο θαη ζα πεξηιακβΪλνπλ θαζαξηζκό κεξώλ, ιέπαλζε 

νδεγώλ, επζπγξΪκκηζε θύιισλ, Ϋιεγρν ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ κεξώλ ειεθηξνληθό 
επαλαπξνγξακκαηηζκό θαη αλαθνξΪ ειΫγρνπ - θαιάο ιεηηνπξγέαο γηα θΪζε πόξηα μερσξηζηΪ ζε θΪζε επέζθεςε 

ηνπ αλαδόρνπ. 



ΔΪλ απαηηεζεέ πξηλ ηνπο ηξεηο κάλεο Ϋιεγρνο θΪπνηαο ζύξαο μερσξηζηΪ, ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα παξνπζηαζηεέ 

θαηόπηλ θιάζεσο ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

ην θόζηνο ηεο ζπληάξεζεο δελ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα αληαιιαθηηθΪ πνπ ελδΫρεηαη λα απαηηεζνύλ θαηΪ ηε 
δηΪξθεηα ηεο εηάζηαο ζπληάξεζεο.   

 
2. Καηαζκεςή και ηοποθέηηζη ζιηών ζηα παπάθςπα ηων Δπγαζηηπίων, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

1.600,00 € + Φ.Π.Α. 

Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε δεθαπΫληε (15) πξνζηαηεπηηθώλ ζηηώλ ζηα παξΪζπξα ησλ Γηαγλσζηηθώλ 
Δξγαζηεξέσλ, ηύπνπ ξνιό θΪζεηεο θέλεζεο ρξώκαηνο γθξη κε θαζώκαηα ζηάξημεο δηαζηΪζεσλ (εθ.) πνπ Ϋρνπλ 

σο εμάο: 
142Υ72 ηεκ.3 

85Υ117 ηεκ.7 

83Υ117 ηεκ.2 
85Υ109 ηεκ.1 

85Υ107 ηεκ.2. 
 

3. Ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη ανηαλλακηικών ζηον ξηπανηήπα ηος Κένηπος Ιαηπικών Αέπιων, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.200,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθώλ ζηνλ μεξαληάξα DA-120 ηνπ ΚΫληξνπ ΠεπηεζκΫλνπ 

ΑΫξα Ιαηξηθάο Υξάζεο. 
Αλαιπηηθόηεξα απαηηνύληαη ηΫζζεξα (4) πηζηόληα βαιβέδαο V1 μεξαληάξα ηύπνπ DA επηινγάο ζηάιεο θαη 

ηΫζζεξα (4) πηζηόληα βαιβέδαο V4 μεξαληάξα ηύπνπ DA 40-200 εθηόλσζεο V2.  

         
                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζώιεο                                                            
                                                                                                   

            


