
              
                              

                                                                                           ΥΔΓΙΟ 

                            Αγξίλην,      13    Φεβξνπαξίνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.2263  

        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 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ(8)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Άπαμ ζπληήξεζε ηνπ αθηηλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο MERATE RXi T90 GE, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

1.200,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα θνξεηφ πξνβνιέα ησλ ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  400,00 € + 

Φ.Π.Α. 

3. Πξνκήζεηα θαηλνχξησλ πηλαθίδσλ καζηνγξαθίαο ςεθηαθήο θαζέηαο γηα ςεθηνπνηεηή AGFA CR-30 X, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα DINAMAP V100 θαη MAC 1600 ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  950,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα κφληηνξ GE B30 θαη νμχκεηξα-πηεζφκεηξα DINAMAP V100 ησλ ΣΔΠ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  450,00 € + Φ.Π.Α. 

6. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κφληηνξ DASH 5000 ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  1.300,00 € + Φ.Π.Α. 

7. Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ρεηξηζηεξίσλ ειέγρνπ θιηλψλ Μ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.100,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

8. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο εμεηαζηηθέο κνλάδεο ΩΡΛ ησλ Σ.Δ.Π. θαη Σ.Δ.Ι, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.750,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  9.150,00 € + 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.1639/03-02-2020,1781/04-02-2020,1789/04-02-2020,1796/04-02-2020,1510/30-01-

2020,1395/29-01-2020,1890/05-02-2020 θαη 1886/05-02-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση.2168/11.02.2020 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 πξνκήζεηεο αληαιιαθηηθψλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(8), 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 έυρ ηιρ 24-02-2020, ημέπα Γεςηέπα   και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

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

θέμα και ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος 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. Άπαξ ζςνηήπηζη ηος ακηινολογικού ζςζηήμαηορ MERATE RXi T90 GE, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 1.200,00 € + Φ.Π.Α. 

Απαμ ζπληήξεζε ηνπ αθηηλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο Η2294RAD10 MERATE RXi T90 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

GE Healthcare ηνπ Αθηηλνινγηθνχ Σκήκαηνο. Γηα ην ελ ιφγσ κεράλεκα δελ έρεη πνηέ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπληήξεζε ζην παξειζφλ. Αλ θαηά ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο δηαπηζησζεί δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

επαλέιζνπκε κε λέα εηζήγεζε βάζεη ηνπ δειηίνπ εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα 

ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 

9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Ο 

ηερληθφο πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εθπαίδεπζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

νίθν GE Helthcare. Όια ηα παξαπάλσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε 

ηεο πξνζθνξάο.  

 
2. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για θοπηηό πποβολέα ηυν ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

400,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα κηαο ειεθηξηθήο πιαθέηαο ηξνθνδνζίαο θαη κηαο κεκβξάλεο πιεθηξνινγίνπ γηα ηνλ θνξεηφ 

πξνβνιέα Rimsa Pentaled 30 Μobile sn: 12825 ησλ ΣΔΠ.  Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα ζπκβαηά κε ηνλ πξνβνιέα. Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν RIMSA ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά 

 
3. Ππομήθεια καινούπιυν πινακίδυν μαζηογπαθίαρ τηθιακήρ καζέηαρ για τηθιοποιηηή AGFA 

CR-30 X, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4 ηκρ.) πηλαθίδσλ καζηνγξαθίαο ηχπνπ CRMM3.0T CASSETTE γηα ην ςεθηαθφ ζχζηεκα 

CR30-X AGFA. Οη δηαζηάζεηο ησλ ηεζζάξσλ πηλαθίδσλ ζα είλαη 24 Υ 30 εθ. Σα αλσηέξσ ζα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηα ππάξρνληα ιφγσ θζνξάο απφ ηελ πνιπρξεζία.  Θα πξέπεη δε λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην 
αλαθεξφκελν ςεθηαθφ ζχζηεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε ησλ εμαξηεκάησλ 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν AGFA-GEVAERT.Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί 
αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

 
4. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για DINAMAP V100 και MAC 1600 ηηρ Παιδιαηπικήρ Κλινικήρ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  950,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ην νμχκεηξν – πηεζφκεηξν DINAMAP V100 GE θαη ηνλ 
ειεθηξνθαξδηνγξάθν MAC 1600 GE ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο. 

Γηα ην κεράλεκα DINAMAP V100 GE: 
Πεξηρεηξίδα λενγλψλ κηαο ρξήζεο (6-11εθ.), θνπκπσηφο ζχλδεζκνο, 10 ηκρ. 

Πεξηρεηξίδα λενγλψλ κηαο ρξήζεο (8-15εθ.), θνπκπσηφο ζχλδεζκνο, 15 ηκρ. 

Πεξηρεηξίδα παίδσλ κηαο ρξήζεο (12-19εθ.), θνπκπσηφο ζχλδεζκνο, 15 ηκρ. 
Γηα ην κεράλεκα MAC 1600 GE: 

Φνχζθεο ΗΚΓ ελειίθσλ, 12 ηκρ. 
Γεθαπνιηθφ θαιψδην ΗΚΓ ελειίθσλ πιήξεο, 1 ηκρ. 

Απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα παίδσλ/λενγλψλ γηα ζχλδεζε κε αληάπηνξα, 1000 ηκρ. 

Αληάπηνξεο γηα ζχλδεζε κε ηα παξαπάλσ παηδηαηξηθά/λενγληθά απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα, 30 ηκρ. 
Φνχζθεο ΗΚΓ παίδσλ, 12 ηκρ.  

Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα αλαθεξφκελα κεραλήκαηα. Απαηηείηαη απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 

13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 
ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Σα 

αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 
5. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για μόνιηοπ GE B30 και οξύμεηπα-πιεζόμεηπα DINAMAP V100 ηυν 

ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  450,00 € + Φ.Π.Α. 



Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ: Αλαιπηηθφηεξα: 

Πεξηρεηξίδα large ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (31-40εθ.) κε βηδσηφ ζχλδεζκν γηα νμχκεηξν-πηεζφκεηξν 

DINAMAP V100 GE, 4 ηκρ. 
Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (23-33εθ.) κε βηδσηφ ζχλδεζκν γηα νμχκεηξν-πηεζφκεηξν DINAMAP 

V100 GE, 1 4 ηκρ. 
Καιψδην αλαίκαθηεο πίεζεο ζπλδεηηθφ 3κ. γηα κφληηνξ GE B30, 2 ηκρ. 

Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην κφληηνξ θαη ην νμχκεηξν-πηεζφκεηξν. Απαηηείηαη 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 

ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηφηεηα) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Σα 
αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 
6. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για ηα μόνιηοπ DASH 5000 ηηρ Καπδιολογικήρ Κλινικήρ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.300,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κφληηνξ DASH 5000 GE παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ νξγάλσλ ηεο 
Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο. Αλαιπηηθφηεξα: 

Αηζζεηήξαο SPO2 δαθηχινπ DS-100A Nellcor , 6 ηκρ. 

Πεξηρεηξίδα κεγάιε ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (31-40εθ.), 1 ηκρ. 
Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (23-33εθ.), 5 ηκρ. 

Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κφληηνξ. 
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηφηεηα) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 
7. Ππομήθεια ηλεκηπονικών σειπιζηηπίυν ελέγσος κλινών Μ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

1.100,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα πέληε (5) θαηλνχξησλ ειεθηξνληθψλ ρεηξηζηεξίσλ ειέγρνπ, θηλήζεσλ λνζνθνκεηαθήο θιίλεο 
λνζειείαο ηεο Μ.Δ.Θ. κε ζπηξάι θαιψδην ζχλδεζεο ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή. Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά δελ 

επηζθεπάδνληαη παξά αληηθαζίζηαηαη. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα 
εηαηξεία φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ. Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη 
κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 
8. Ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη ανηαλλακηικών για ηιρ εξεηαζηικέρ μονάδερ ΩΡΛ ηυν Σ.Δ.Π. και 

Σ.Δ.Ι, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.750,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε δχν (2) αληιηψλ απνρέηεπζεο εθθξηκάησλ θαη δέθα (10) θίιηξσλ αλαξξφθεζεο  
γηα ηηο δχν εμεηαζηηθέο κνλάδεο ησλ ΩΡΛ OTOCOMPACT ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ EUROCLINIC 

(SN:BH130031) πνπ βξίζθνληαη ζηα Σ.Δ.Ι θαη ζηα Σ.Δ.Π. Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2012, EN ISO 9001:2015 θαη 

λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Να θαηαηεζνχλ ηα 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά Σα αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν (λα θαηαηεζνχλ) θαζψο θαη ζήκαλζε CE. ε πεξίπησζε κε ζπκβαηφηεηαο ησλ 

αληαιιαθηηθψλ κε ηηο κνλάδεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
Να δνζεί εγγχεζε ησλ αληιηψλ γηα 2 έηε.  

 Η πληάμαζα 

Γνχια 
Γηαλλνχια  

Η Πξντζη.Οηθ. 

Σκήκαηνο 

Νηνχκα 

Γήκεηξα 

Ο Τπνδ/ληεο 

Γηνηθ/θνπ- 
Οηθ/θνπ 

Ο Γηνηθεηηθφο 

Γηεπζπληήο 

 

Ο Γηνηθεηήο  

Αλδξέαο η. 
Σζψιεο   

Μνλνγξαθή   

 

 

    

Ηκεξνκελία  12-02-2020 12-02-2020 12-02-2020 12-02-2020 12-02-2020 

         



                            Αγξίλην,   13       Φεβξνπαξίνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.2263  

        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 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ(8)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Άπαμ ζπληήξεζε ηνπ αθηηλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο MERATE RXi T90 GE, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

1.200,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα θνξεηφ πξνβνιέα ησλ ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  400,00 € + 

Φ.Π.Α. 

3. Πξνκήζεηα θαηλνχξησλ πηλαθίδσλ καζηνγξαθίαο ςεθηαθήο θαζέηαο γηα ςεθηνπνηεηή AGFA CR-30 X, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα DINAMAP V100 θαη MAC 1600 ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  950,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα κφληηνξ GE B30 θαη νμχκεηξα-πηεζφκεηξα DINAMAP V100 ησλ ΣΔΠ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  450,00 € + Φ.Π.Α. 

6. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κφληηνξ DASH 5000 ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ  1.300,00 € + Φ.Π.Α. 

7. Πξνκήζεηα ειεθηξνληθψλ ρεηξηζηεξίσλ ειέγρνπ θιηλψλ Μ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.100,00 € 

+ Φ.Π.Α. 

8. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο εμεηαζηηθέο κνλάδεο ΩΡΛ ησλ Σ.Δ.Π. θαη Σ.Δ.Ι, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.750,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  9.150,00 € + 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.1639/03-02-2020,1781/04-02-2020,1789/04-02-2020,1796/04-02-2020,1510/30-01-

2020,1395/29-01-2020,1890/05-02-2020 θαη 1886/05-02-2020 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.   

14. Σελ  αξηζκ. πξση.2168/11.02.2020 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 πξνκήζεηεο αληαιιαθηηθψλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο(8), 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 έυρ ηιρ 24-02-2020, ημέπα Γεςηέπα   και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθή 

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

θέμα και ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος 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. Άπαξ ζςνηήπηζη ηος ακηινολογικού ζςζηήμαηορ MERATE RXi T90 GE, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 1.200,00 € + Φ.Π.Α. 

Απαμ ζπληήξεζε ηνπ αθηηλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο Η2294RAD10 MERATE RXi T90 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

GE Healthcare ηνπ Αθηηλνινγηθνχ Σκήκαηνο. Γηα ην ελ ιφγσ κεράλεκα δελ έρεη πνηέ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπληήξεζε ζην παξειζφλ. Αλ θαηά ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο δηαπηζησζεί δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

επαλέιζνπκε κε λέα εηζήγεζε βάζεη ηνπ δειηίνπ εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ. Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα 

ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 

9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Ο 

ηερληθφο πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εθπαίδεπζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

νίθν GE Helthcare. Όια ηα παξαπάλσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε 

ηεο πξνζθνξάο.  

 
2. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για θοπηηό πποβολέα ηυν ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

400,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα κηαο ειεθηξηθήο πιαθέηαο ηξνθνδνζίαο θαη κηαο κεκβξάλεο πιεθηξνινγίνπ γηα ηνλ θνξεηφ 
πξνβνιέα Rimsa Pentaled 30 Μobile sn: 12825 ησλ ΣΔΠ.  Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα ζπκβαηά κε ηνλ πξνβνιέα. Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν RIMSA ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα 
δηθαηνινγεηηθά 

 
3. Ππομήθεια καινούπιυν πινακίδυν μαζηογπαθίαρ τηθιακήρ καζέηαρ για τηθιοποιηηή AGFA 

CR-30 X, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4 ηκρ.) πηλαθίδσλ καζηνγξαθίαο ηχπνπ CRMM3.0T CASSETTE γηα ην ςεθηαθφ ζχζηεκα 
CR30-X AGFA. Οη δηαζηάζεηο ησλ ηεζζάξσλ πηλαθίδσλ ζα είλαη 24 Υ 30 εθ. Σα αλσηέξσ ζα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηα ππάξρνληα ιφγσ θζνξάο απφ ηελ πνιπρξεζία.  Θα πξέπεη δε λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην 

αλαθεξφκελν ςεθηαθφ ζχζηεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε ησλ εμαξηεκάησλ 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν AGFA-GEVAERT.Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί 
αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

 

4. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για DINAMAP V100 και MAC 1600 ηηρ Παιδιαηπικήρ Κλινικήρ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  950,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ην νμχκεηξν – πηεζφκεηξν DINAMAP V100 GE θαη ηνλ 

ειεθηξνθαξδηνγξάθν MAC 1600 GE ηεο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο. 
Γηα ην κεράλεκα DINAMAP V100 GE: 

Πεξηρεηξίδα λενγλψλ κηαο ρξήζεο (6-11εθ.), θνπκπσηφο ζχλδεζκνο, 10 ηκρ. 
Πεξηρεηξίδα λενγλψλ κηαο ρξήζεο (8-15εθ.), θνπκπσηφο ζχλδεζκνο, 15 ηκρ. 

Πεξηρεηξίδα παίδσλ κηαο ρξήζεο (12-19εθ.), θνπκπσηφο ζχλδεζκνο, 15 ηκρ. 

Γηα ην κεράλεκα MAC 1600 GE: 
Φνχζθεο ΗΚΓ ελειίθσλ, 12 ηκρ. 

Γεθαπνιηθφ θαιψδην ΗΚΓ ελειίθσλ πιήξεο, 1 ηκρ. 
Απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα παίδσλ/λενγλψλ γηα ζχλδεζε κε αληάπηνξα, 1000 ηκρ. 

Αληάπηνξεο γηα ζχλδεζε κε ηα παξαπάλσ παηδηαηξηθά/λενγληθά απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα, 30 ηκρ. 
Φνχζθεο ΗΚΓ παίδσλ, 12 ηκρ.  

Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα αλαθεξφκελα κεραλήκαηα. Απαηηείηαη απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 

ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Σα 
αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 

5. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για μόνιηοπ GE B30 και οξύμεηπα-πιεζόμεηπα DINAMAP V100 ηυν 

ΣΔΠ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  450,00 € + Φ.Π.Α. 



Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ: Αλαιπηηθφηεξα: 

Πεξηρεηξίδα large ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (31-40εθ.) κε βηδσηφ ζχλδεζκν γηα νμχκεηξν-πηεζφκεηξν 

DINAMAP V100 GE, 4 ηκρ. 
Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (23-33εθ.) κε βηδσηφ ζχλδεζκν γηα νμχκεηξν-πηεζφκεηξν DINAMAP 

V100 GE, 1 4 ηκρ. 
Καιψδην αλαίκαθηεο πίεζεο ζπλδεηηθφ 3κ. γηα κφληηνξ GE B30, 2 ηκρ. 

Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην κφληηνξ θαη ην νμχκεηξν-πηεζφκεηξν. Απαηηείηαη 

απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 
13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 

ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηφηεηα) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Σα 
αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 
6. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για ηα μόνιηοπ DASH 5000 ηηρ Καπδιολογικήρ Κλινικήρ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.300,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ηα κφληηνξ DASH 5000 GE παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ νξγάλσλ ηεο 
Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο. Αλαιπηηθφηεξα: 

Αηζζεηήξαο SPO2 δαθηχινπ DS-100A Nellcor , 6 ηκρ. 

Πεξηρεηξίδα κεγάιε ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (31-40εθ.), 1 ηκρ. 
Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (23-33εθ.), 5 ηκρ. 

Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κφληηνξ. 
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηφηεηα) απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 
7. Ππομήθεια ηλεκηπονικών σειπιζηηπίυν ελέγσος κλινών Μ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  

1.100,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα πέληε (5) θαηλνχξησλ ειεθηξνληθψλ ρεηξηζηεξίσλ ειέγρνπ, θηλήζεσλ λνζνθνκεηαθήο θιίλεο 
λνζειείαο ηεο Μ.Δ.Θ. κε ζπηξάι θαιψδην ζχλδεζεο ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή. Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά δελ 

επηζθεπάδνληαη παξά αληηθαζίζηαηαη. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεξγαζία κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα 
εηαηξεία φζνλ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ. Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη 
κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 
8. Ππομήθεια και ανηικαηάζηαζη ανηαλλακηικών για ηιρ εξεηαζηικέρ μονάδερ ΩΡΛ ηυν Σ.Δ.Π. και 

Σ.Δ.Ι, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ  1.750,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε δχν (2) αληιηψλ απνρέηεπζεο εθθξηκάησλ θαη δέθα (10) θίιηξσλ αλαξξφθεζεο  
γηα ηηο δχν εμεηαζηηθέο κνλάδεο ησλ ΩΡΛ OTOCOMPACT ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ EUROCLINIC 

(SN:BH130031) πνπ βξίζθνληαη ζηα Σ.Δ.Ι θαη ζηα Σ.Δ.Π. Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2012, EN ISO 9001:2015 θαη 

λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Να θαηαηεζνχλ ηα 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά Σα αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν (λα θαηαηεζνχλ) θαζψο θαη ζήκαλζε CE. ε πεξίπησζε κε ζπκβαηφηεηαο ησλ 

αληαιιαθηηθψλ κε ηηο κνλάδεο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
Να δνζεί εγγχεζε ησλ αληιηψλ γηα 2 έηε.  

         
                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζψιεο                                                            

                                                                                                   

            


