
         

                            Αγξίλην,  31  Ιαλνπαξίνπ    2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.1588  

        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 ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΛΙΚΩΝ ΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ(6)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθνχ γηα ηνλ μελψλα Αξγψ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 750,00 € + Φ.Π.Α. 
 

2. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο απηφληζεο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

390,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ πιηθψλ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.200,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ ζηνλ πίλαθα ηαηξηθψλ αεξίσλ ησλ Σ.Δ.Ι, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  250,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Πξνκήζεηα πγξαληήξσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα ηα επηηνίρηα ξνφκεηξα ηεο θαξδηνινγηθήο θιηληθήο, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  320,00 € + Φ.Π.Α. 

6. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ιαξπγγνζθνπίνπ θαη σηνζθνπίνπ TIMESCO ηνπ θαξδηνινγηθνχ θαη παηδηαηξηθνχ 

ηκήκαηνο αληίζηνηρα, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  280,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  3.190,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 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 απφ 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 πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο 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) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο 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 Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο 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 Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.776/17-01-2020,771/16-01-2020,748/17-01-2020,976/21-01-2020,1168/24-01-2020 θαη 

1169/24-01-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ αξ.   251   κε  ΑΓΑ:ΨΓ0Γ46904Μ-Η29  απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.1538/30.01.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξέο επηζθεπέο  ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(3), άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα 

, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

 

Παξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 10-02-2020, ημέπα Γεςηέπα   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). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554) 

           ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

  

1. Ππομήθεια κλιμαηιζηικού για ηον ξενώνα Απγώ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 750,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξηνπ split unit (θιηκαηηζηηθφ) 18.000 BTU Inverter ελεξγεηαθήο θιάζεο Α++ γηα ηνλ 

Ξελψλα Αξγψ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην θαζηζηηθφ αζζελψλ ηνπ 2νπ νξφθνπ θαηφπηλ κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο 

ηνπ ππάξρνληνο. 
Σν ζχζηεκα split unit πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζα είλαη LG libero Plus R32 (S18EQ.NSK/S18EQ.UL2) (1ηκρ.). 

Να δνζεί εγγχεζε 10 εηψλ γηα ηνλ ζπκπηεζηή inverter 



Η εγθαηάζηαζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

2. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για ηη λειηοςπγία ηηρ μονάδαρ απιόνιζηρ, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  390,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ηξηάληα (30) αληαιιαθηηθψλ- θπζίγγηα γηα ηε κνλάδα TERET BW03 ηεο κνλάδαο απηφληζεο. 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά είλαη αλαιψζηκα θαη ε πνζφηεηα ζα δηαξθέζεη γηα πεξίπνπ έλα ρξφλν.  
 

3. Ππομήθεια ςδπαςλικών ςλικών, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.200,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη πδξαπιηθψλ πιηθψλ: 

Φινπζφκεηξν WC GROHE κε θσδηθφ 37153 (4 ηεκάρηα) 

Skate πιάθα θαιχκκαηνο GROHE κε θσδηθφ 37547 (4 ηεκάρηα) 
Σα αλσηέξσ πιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα κπάληα αζζελψλ πξνο αληηθαηάζηαζε ραιαζκέλσλ. 

 
4. Ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη ανηαλλακηικών ζηον πίνακα ιαηπικών αεπίων ηων Σ.Δ.Ι, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  250,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ ζηνπο πίλαθεο ηαηξηθψλ αεξίσλ ιφγσ δηαξξνήο 
νμπγφλνπ.  

Απαηηνχληαη δέθα (10) kit ζπληήξεζεο κεησηήξα β΄ ζηαδίνπ LR1 737 (O2/N2O/ΑΙR/CO2/N2).  
 

5. Ππομήθεια ςγπανηήπων πολλαπλών σπήζεων για ηα επιηοίσια ποόμεηπα ηηρ καπδιολογικήρ 

κλινικήρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  320,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα επηηνίρηα ξνφκεηξα νμπγφλνπ, Precision medical Ακεξηθήο, ηχπνπ 8 

MFA/15 lpm: 

Τγξαληήξαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηχπνπ CH 200 (ηεκάρηα 20) κε θαπάθη κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
Η ρσξεηηθφηεηα ζε λεξφ λα είλαη 200 ml. 

Να αληέρεη ζε πίεζε  5 bar. 
Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε  ξνή αεξίνπ κέρξη  20 L/min.  

Να κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζηνπο 121ν. 

Να  έρεη ζπείξσκα  ζπκβαηφ κε ην  θαπάθη ηνπ πγξαληήξα (Flow meter ηχπνο CH 200). 
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ πιηθφ (polycarbonate). 

Να θέξεη δηάθαλε θηάιε λεξνχ κε ελδείμεηο αλψηεξεο-θαηψηεξεο ζηάζκεο.     
Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο 

θαζψο θαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πεξί ελαξκφληζεο ησλ εηδψλ σο ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντφληα  ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 93/42/ ΔΔC /14-07-2014. 

 

6. Ππομήθεια ανηαλλακηικών λαπςγγοζκοπίος και ωηοζκοπίος TIMESCO ηος καπδιολογικού και 

παιδιαηπικού ημήμαηορ ανηίζηοισα, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  280,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα κίαο (1) bulb (ιπρλίαο) 3.0V γηα ην ιαξπγγνζθφπην XLed TIMESCO ηεο θαξδηνινγηθήο Κιηληθήο θαη 

έμη (6) ιακπηήξσλ XENON 2.5 σηνζθνπίνπ TIMESCO ηεο παηδηαηξηθήο Κιηληθήο. 
Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 θαη 13485:2016 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Να απνδεηθλχνληαη κε δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν TIMESCO 
HEALTHCARE.  

         

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

                                                                                                   

            


