
           

 

                          Αγξίλην,      23       Ινπιίνπ     2020 
 ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                       Αξηζκ. Πξση.12000  

        ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ     

        6ε ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  
ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ  ΑΗΣΩΙ/ΛΗΑ   

ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ ΑΓΡΗΛΗΟΤ 
Γραθείο : Προκεζεηώλ   ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓIΘΣYΟ 

Σατ. Γ/λζε         : 3ο τικ Δ.Ο. Αγρηλίοσ-Αληηρρίοσ   

Σατ. Θώδηθας : 30100, Αγρίληο   
Πιεροθορίες : Γ. Γούια    

Σει.                   : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΚΑ:« ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΩΛ ΓΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΠΖΓΖ 

ΦΩΣΗΚΟΤ,ΑΛΣΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΘΤΡΩΛ,ΥΡΩΚΑΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΗΘΔΤΖ ΕΤΓΟΤ 
ΑΛΑΘΗΛΖΣΖΡΑ». 

ΑΛΑΙΤΣΗΘΑ: 

1. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε πεγήο θσηηζκνχ XL300 θπζηενζθνπηθψλ επεκβάζεσλ, προϋποιογηζκού 

δαπάλες 4.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 
2. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζπξψλ ρεηξνπξγείσλ, προϋποιογηζκού δαπάλες 1.300,00 € + Φ.Π.Α 

 
3. Πξνκήζεηα ρξσκάησλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ γηα ειαηνρξσκαηηζκφ, προϋποιογηζκού δαπάλες 220,00 € + 

Φ.Π.Α 

 

4. Έιεγρν θαη επηζθεπή ηνπ δπγνχ αλαθηλεηήξα ηεο Αηκνδνζίαο, προϋποιογηζκού δαπάλες 260,00 € + 

Φ.Π.Α 

 
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  5.780,00 € + 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.11666/16-07-2020,11739/17-07-2020,11740/17-07-2020 θαη 11665/16-07-2020 αηηήκαηα  

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο   

 14. Σελ αξ.  1229/2020 κε  ΑΓΑ:6Θ4Ξ46904Μ-1Ρ9 απφθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση. 11843/20.07.2020 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 πξνκήζεηα πεγήο θσηηζκνχ, αληαιιαθηηθψλ ζπξψλ, ρξσκάησλ θαη επηζθεπή 

δπγνχ αλαθηλεηήξα 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 έως ηης 07-08-2020, εκέρα Παραζθεσή θαη ώρα 14.00κ.κ. ζρεηηθή 

έγγραθε θιεηζηή προζθορά (ζηελ οποία ζα αλαγράθεηαη ε θράζε  «Οηθολοκηθή προζθορά » ηο 

ζέκα θαη ο αρηζκός  πρωηοθόιιοσ ηοσ αλαρηεκέλοσ εγγράθοσ). 

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

 ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

      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)  

          

ΑΛΑΙΤΣΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

 
1. Προκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε πεγής θωηηζκού XL300 θσζηεοζθοπηθώλ επεκβάζεωλ, 

προϋποιογηζκού δαπάλες 4.000,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηεο πεγήο θσηηζκνχ XL300, XL300-L01 κε sn 1305CE309 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηελ Οπξνινγηθή Κιηληθή γηα θπζηενζθνπηθέο επεκβάζεηο, κε κία πεγή θσηηζκνχ ηερλνινγίαο LED ε νπνία 
ζα παξέρεη απφιπηα νκνηνγελή δέζκε, ζα παξάγεη ιεπθφ θσο ζεξκνθξαζίαο 6.500νΚ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

πξαγκαηηθή απεηθφληζε ησλ ρξσκάησλ ρσξίο ηελ παξαγσγή IR & UV αθηηλνβνιίαο, ζα δηαζέηεη δηάξθεηα δσήο 

έσο θαη 50.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζα είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ καο. 

Να δνζεί εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. 
Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

EN ISO 13485:2016, EN ISO 9001:2015 θαη EN ISO 14001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 



 

2. Προκήζεηα αληαιιαθηηθώλ ζσρώλ τεηροσργείωλ, προϋποιογηζκού δαπάλες 1.300,00 € + 

Φ.Π.Α 
Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα ηηο ρεηξνπξγηθέο ζπξφκελεο ζχξεο.  

Αλαιπηηθφηεξα: 

1.  Γηαθφπηεο αγθψλα (5 ηκρ.) 

Καηάιιεινο γηα απηφκαηεο πφξηεο, κε ειαηήξην επαλαθνξάο θαη εξγνλνκηθφ ζρήκα. Καηάιιεινο γηα 

ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν, ζχλδεζε ζηελ πθηζηάκελε θαισδίσζε κε θνπκπσηέο θιέκεο κηαο ρξήζεο γηα έλα 
θαιψδην. Υξψκα: γθξη, πιηθφ : πιαζηηθφ, ρξήζε.  

Πιήξεο κε απηνθφιιεην ζπκβφισλ. Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο 208Υ78Υ18 ρηι. 

2. Γηαθφπηεο πξνγξάκκαηνο (Program switch – PGS) (5 ηκρ.) 

Αζχξκαηνο δηαθφπηεο (ηνίρνπ), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ΚΟΝΔ ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
αιιαγή ησλ ιεηηνπξγηψλ απηφκαηεο πφξηαο. 

- Λεηηνπξγίεο πφξηαο: απηφκαηε, αλνηρηή ζέζε, κνλφδξνκε, θιεηζηή (ή πξναηξεηηθή θιεηδσκέλε), ζεξηλή / 

ρεηκεξηλή ζέζε, άλνηγκα αθνινπζίαο (ζε πεξίπησζε ζχλδεζήο ηεο κε άιιε απηφκαηε ζχξα) θαη επαλαθνξά. 
Δχξνο: 15-35 κέηξα 

Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 
πξφηππα EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 θαη OHSAS 18001:2007. 

Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

 
3. Προκήζεηα τρωκάηωλ εζωηερηθού τώροσ γηα ειαηοτρωκαηηζκό, προϋποιογηζκού δαπάλες 

220,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκήζεηα πιαζηηθνχ ρξψκαηνο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά (λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία): 

 Πιαζηηθφ ρξψκα πςειήο θαιππηηθφηεηαο CRAFT ή VIVECHROM (10 LT). (Πνηφηεηα Α) (ηκτ.6) 

 Αληνρή ζην πιχζηκν.     

 Πηζηνπνηεκέλν IMSL CERTIFIED ANTIMICROBIAL. 

 Πηζηνπνηεκέλν σο πξντφλ ρακειψλ εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο πην 

απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ εζεινληηθνχ ζήκαηνο Indoor 

Air Comfort® ηνπ νξγαληζκνχ Eurofins, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ηελ πγηεηλή 
αηκφζθαηξα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR (Δθπνκπέο αέξα εζσηεξηθνχ ρψξνπ) Α+. 

 
4. Έιεγτο θαη επηζθεσή ηοσ δσγού αλαθηλεηήρα ηες Αηκοδοζίας, προϋποιογηζκού δαπάλες 

260,00 € + Φ.Π.Α 

 
Διεγρν θαη επηζθεπή ηνπ δπγνχ αλαθηλεηήξα αζθψλ αίκαηνο BIOMIXER 323-1 κε sn 32310401 ηνπ νίθνπ 

KOGEL ηεο Αηκνδνζίαο. 
Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ κεραλήκαηνο, θαζαξηζκφ, έιεγρν αηζζεηήξα δχγηζεο, 

έιεγρν θαη επηζθεπή αηζζεηήξα ζέζεο κνηέξ, έιεγρν θαη ξπζκίζεηο πιαθέηαο, έιεγρν κπαηαξηψλ, 
ζπλαξκνιφγεζε, έιεγρν κε πξφηππν βάξνο, ξπζκίζεηο, έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο κε πξνζνκνίσζε αηκνιεςίαο.  

Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν 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 KOGEL ησλ 

αληαιιαθηηθψλ ηνπ πνπ ελδέρεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. 
Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

               

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


