
                            Αγξίλην,     10   Απξηιίνπ     2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Ξξση.6360  

        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.                   : 26413-61221   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

ΜΔΘ,ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΔΝΓΟΚΟΠΙΩΝ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Ξξνκήζεηα εμαξηεκάησλ γηα ηα κόληηνξ GE DASH 5000 ηεο Κ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

2.950,00 € + Φ.Π.Α. 
 

2. Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ αλαηζζεζηνινγηθώλ κεραλεκάησλ GE Datex-Ohmeda, πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 1.700,00 € + Φ.Π.Α 
 

3. Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ην πιπληήξην ελδνζθνπίσλ θαη ηα ελδνζθόπηα ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνύ 
ηαηξείνπ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.750,00 € + Φ.Π.Α 

 
 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ:  6.400,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππόςηλ: 

 

1 Ρηο δηαηάμεηο ζε ηζρύ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Ξξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο 

ζπλαθώλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθό Πύζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην ΞΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Ξξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε πνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.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 Ξαξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

Λ3846/2010»  

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 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 Λ.4412/2016. 

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ άξζξσλ 134 έσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 



11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηώλ γείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο 

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο 

πεξεζηώλ γείαο θαη ηεο Δζληθήο  Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηώλ γείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 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 Ππκβνύιην έθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο 

αξκόδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο. 

13. Ρα αξηζκ.πξση.5501/30-03-2020,5772/02-04-2020 θαη 5539/30-03-2020 αηηήκαηα  ηεο Ρερληθήο 

πεξεζίαο.   

14. Ρελ  αξηζκ. πξση.6245/09.04.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

15. Ρελ αξ.    770   κε  ΑΓΑ:6ΜΕΦ46904Κ-Κ4  απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

 

Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηώλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα  πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ ΚΔΘ, αληαιιαθηηθά αλαηζζεζηνινγηθνύ θαη πιπληεξίνπ 

ελδνζθνπηώλ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζην ΘΖΚΓΖΠ  θαη ζηε Γηαύγεηα , ζύκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

 

Ξαξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έωρ ηιρ 24-04-2020, ημέπα Παπαζκεςή   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). 

       Πεκεηώλεηαη όηη : 

      Νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      πεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία 

πξέπεη: 

 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα 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 

 Λα δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ν ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003. 

       Νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ  Λνζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554) 

           

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Ππομήθεια εξαπηημάηων για ηα μόνιηοπ GE DASH 5000 ηηρ Μ.Δ.Θ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 
2.950,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Ξξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηα πέληε (5) κόληηνξ DASH 5000 GE παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ 
ιεηηνπξγηώλ ηεο Κ.Δ.Θ. 

Αλαιπηηθόηεξα απαηηνύληαη: 

- Πσιήλαο αλαίκαθηεο πίεζεο ζύλδεζεο πεξηρεηξίδσλ 3.6κ. (3 ηκρ.) 
- Ξεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ δηαζηάζεσλ (23-33εθ.) (3ηκρ.) 

- Ππλδεηηθό θαιώδην νμπκεηξίαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηερλνινγίαο Nellcor (3 ηκρ.) 
- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηύινπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ DS-100A ηερλνινγίαο Nellcor (3ηκρ.) 

- 5πνιηθό θαιώδην αζζελνύο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ΖΘΓ multilink (3 ηκρ.) 
- 5πνιηθό ζεη απνιήμεσλ ΖΘΓ (δαγθάλεο) πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (3 ηκρ.) 

- Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (3 ηκρ.) 

 
Ρα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα αλαθεξόκελα κόληηνξ. 



Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α. 

Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο θαη πηζηνπνίεζε (γλεζηόηεηα) από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ 
αληαιιαθηηθώλ ηνπ. 

Ρα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

 
2. Ππομήθεια ανηαλλακηικών αναιζθηζιολογικών μησανημάηων GE Datex-Ohmeda, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.700,00 € + Φ.Π.Α 
 

Ξξνκήζεηα πξνο αληηθαηάζηαζε  ησλ θάησζη αληαιιαθηηθώλ ησλ κεραλεκάησλ GE Datex-Ohmeda πνπ 
βξίζθνληαη ζηηο έμη αίζνπζεο ησλ Σεηξνπξγείσλ. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

- Αηζζεηήξεο Ν2 ελειίθσλ δαθηύινπ ηερλνινγίαο T.S., ηεκάρηα 5 
- Ξεξηρεηξίδεο ελειίθσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ δηαζηάζεσλ 23-33εθ., ηεκάρηα 5 

- 3πνιηθνί αθξνδέθηεο κόληηνξ (δαγθάλεο), ηεκάρηα 5  

Ρα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα αλαηζζεζηνινγηθά κεραλήκαηα. 

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 .Α. 

Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο. Ρα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 

Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ησλ αληαιιαθηηθώλ, ην πηζηνπνηεηηθό CE θαη ISO ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ GE.  

 
3. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για ηο πλςνηήπιο ενδοζκοπίων και ηα ενδοζκόπια ηος 

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

 

Ξξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θάησζη αληαιιαθηηθώλ γηα ην πιπληήξην ελδνζθνπίσλ Soluscope SL-V3GTA 

κε S/N 20472 ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Soluscope/Anios θαη ησλ βηληενελδνζθόπησλ Fujifilm. Ζ δηαπίζησζε 

έγηλε από ηνλ ηερληθό ηεο ζπκβαζηνύρνπ εηαηξίαο Δλδνζθνπηθή θαηόπηλ ηαθηηθήο επίζθεςεο ζπληήξεζεο. 
Δπηζπλάπηεηαη ην ζρεηηθό δειηίν εξγαζηώλ. 

Λα ππελζπκίζνπκε όηη ην πιπληήξην μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2019 κε ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ γαζηξεληεξνινγηθνύ ηκήκαηνο θαη βξίζθεηαη ζε ζύκβαζε ζπληήξεζεο κε ηελ ΓΓ: 4141/5-3-2020 απόθαζε 

Γηνηθεηή αιιά δελ θαιύπηεηαη από αληαιιαθηηθά. 

 Αλαιπηηθόηεξα: 
- Πεη ζπλδεηηθώλ Fuji G5 γηα V3, ζπκβαηό κε ην αλαθέξνλ πιπληήξην. 

- Βαιβίδα λεξνύ-αέξα θαλαιηνύ εκθύζεζεο θαη βαιβίδα αλαξξόθεζεο γηα ηα αλαθεξόκελα ελδνζθόπηα. 
Απαηηείηαη από ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα 

EN ISO 13485:2016, EN ISO 9001:2015 θαη EN ISO 14001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο .Α. Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο. Λα θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

Ρα αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο θαη θαηαιιειόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν θαη 

λα θαηαηεζνύλ.  
 

                 ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΘΟΗΒΔΗΑ                                              Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 
                Ζ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ                                   Αλδξέαο Πη. Ρζώιεο                                                            

                                                                                              


