
                          Αγξέλην,09   Οθησβξένπ  2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.15518  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   
Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   

Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΔ(6)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη πδξαπιηθώλ πιηθώλ γηα ηηο αλΪγθεο ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 7.500,00 € + Φ.Π.Α. 
 

2. Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε πξνζηαηεπηηθνύ δηΪθαλνπ παξαβΪλ ζε γξαθεέα ηνπ Κ.Φ.Τ. Αγξηλένπ, 
προϋπολογιζμού δαπάνης 500,00 € + Φ.Π.Α 

 

3. Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε κεηαιιηθνύ ζηεγΪζηξνπ πξνζηαζέαο ζηεζαένπ ζηελ ηαξΪηζα ηεο Φπρηαηξηθάο 
Κιηληθάο, προϋπολογιζμού δαπάνης 550,00 € + Φ.Π.Α 

 

4. Δπηζθεπά θαγθειόπνξηαο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλένπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 300,00 € + Φ.Π.Α 
 

5. Δπηζθεπά θαη ζπληάξεζε ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλάκαηνο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλένπ, προϋπολογιζμού 
δαπάνης 161,20 € + Φ.Π.Α 

 
6. Δπηζθεπά θαη ζπληάξεζε ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλάκαηνο ηνπ Πξσηόθνιινπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 

201,60 € + Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  9.212,80 € + 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.14386/21-09-2020, 15047/01-10-2020, 14730/25-09-2020, 14836/29-09-2020 14284/17-

09-2020 θαη 14248/17-09-2020 αηηάκαηα ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο   

 14. Σελ αξ.1456/2020 κε  ΑΓΑ:6Υ6Η46904Μ-7ΦΟ απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.15444/08.10.2020 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 θαηαζθεπΫο θαη επηζθεπΫο(6) 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 έως ηις 19-10-2020, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       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. Προμήθεια ηλεκηρομητανολογικών και σδρασλικών σλικών για ηις ανάγκες ηης Σετνικής 
Τπηρεζίας, προϋπολογιζμού δαπάνης 7.500,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη εμαξηεκΪησλ γηα fan coil units: 
- ΛΪκπα θζνξένπ νsram 18W/840 Σ8 (60cm) LUMILUX COOL WHITE 1350 lm (ηκρ. 400) 

- Απηόκαην εμαεξηζηηθό έζην ½’’ ηύπνπ βαξειΪθη, αξζεληθό ζπεέξσκα, 10bar, 110ºC,  FAR ά BRASS 
FORM (ηκρ.100) 

- ΦινηΫξ νξεηρΪιθηλν 1’’ γηα δεμακελά (ηκρ.6) 

- Φνύζθεο 150mm (γηα ηα αλσηΫξσ θινηΫξ) (ηκρ.6) 
- Φνύζθεο 200mm (γηα ηα αλσηΫξσ θινηΫξ) (ηκρ.6) 

- ηθόλη ζπηξΪι 1 ½’’ (ηκρ.10) 
- Spiral ζύλδεζεο λεξνύ δεζηνύ θαη θξύνπ γηα fan coil unit, ½’’ ζ/ζ, από ρΪιπβα inox, 30cm. ΜΫγηζηε 

πέεζε ιεηηνπξγέαο 35bar, κΫγηζηε ζεξκνθξαζέα ιεηηνπξγέαο 80ºC. ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ AISI 304 
STAINLESS STEEL. Δθαξκνγά γηα ζεξκνζέθσλεο (ηκρ.20) 



- Spiral ζύλδεζεο λεξνύ δεζηνύ θαη θξύνπ γηα fan coil unit, ½’’ ζ/ζ, από ρΪιπβα inox, 50cm. ΜΫγηζηε 

πέεζε ιεηηνπξγέαο 35bar, κΫγηζηε ζεξκνθξαζέα ιεηηνπξγέαο 80ºC. ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ AISI 304 

STAINLESS STEEL. Δθαξκνγά γηα ζεξκνζέθσλεο (ηκρ.20) 
- ΠαξΫκβπζκα θύιιν 1m x 1.5m x 3mm (θύιιν πεξκαλέηε γηα δέθηπν αηκνύ) (ηκρ.1) 

- Αληιέα δνζνκεηξηθά TYPE: DLX-MA/AD, l/h bar:1-15, 230V, POWER/FUSE 1A, HZ 50/60 (ηκρ.4) 
- Αληιέα δνζνκεηξηθά ETATRON DS. TYPE: DL PM, l/h bar:5-10, 230V, POWER/FUSE 1A, HZ 50/60, 

IP65 (ηκρ.1) 

- ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ ΓΙΟΓΗ ΒΑΝΑ ON/OFF 220V - ηύπνπ VA-7010-8003 γηα  ειεθηξνβΪλα ¾’’ γηα 
fan coil unit (ηκρ. 15) 

- Δπηηνέρν ρεηξηζηάξην γηα fan coil unit ςεπδνξνθάο ηύπνπ PHCD πςειάο ζηαηηθάο ηεο AIRTECHNIC 
220-240V, T6373BC1130 (ηκρ. 8). 

Λόγσ ηνπ όγθνπ ησλ πιηθώλ νη πξνζθνξΫο ζα γέλνπλ δεθηΫο κόλν γηα ην ζύλνιό ηνπο θαη όρη κεκνλσκΫλα. 
 

2. Καηαζκεσή και ηοποθέηηζη προζηαηεσηικού διάθανοσ παραβάν ζε γραθεία ηοσ Κ.Ψ.Τ. 

Αγρινίοσ, προϋπολογιζμού δαπάνης 500,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκάζεηα, θαηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε ηξηώλ πξνζηαηεπηηθώλ δηΪθαλσλ παξαβΪλ ζε ηξέα αληέζηνηρα γξαθεέα 
ηνπ Κ.Φ.Τ Αγξηλένπ ώζηε λα δηαζθαιηζηεέ ε πξνζηαζέα ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ ΚΫληξνπ από ηνλ Covid-19 θαηΪ 

ηελ επαθά ηνπο κε ην θνηλό. 

Γηα ηελ θαηαζθεπά απαηηεέηαη ηδΪκη ηξέπιεμ 4+4 δηαθαλΫο δηαζηΪζεσλ Μ 3κ.* Τ 0.90κ. ζπλνιηθΪ 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ γσληώζεσλ. 

 
3. Καηαζκεσή και ηοποθέηηζη μεηαλλικού ζηεγάζηροσ προζηαζίας ζηηθαίοσ ζηην ηαράηζα ηης 

Ψστιαηρικής Κλινικής, προϋπολογιζμού δαπάνης 550,00 € + Φ.Π.Α 

 

Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε κεηαιιηθνύ ζηεγΪζηξνπ πξνζηαζέαο ζηεζαένπ (θεθιηκΫλν Π) ζηελ ηαξΪηζα ηεο 

Φπρηαηξηθάο Κιηληθάο. Σα όκβξηα ύδαηα εηζΫξρνληαη εληόο ηνπ ζπλεδξηαθνύ ρώξνπ κε απνηΫιεζκα ηελ 
δηόγθσζε ησλ γπςνζαλέδσλ θαη ηεο νξπθηάο έλαο ζηελ ςεπδνξθά. 

Αναλσηικόηερα: 
Η κεηαιιηθά θαηαζθεπά ζα απνηειεέηαη από γαιβαληζκΫλε ιακαξέλα πΪρνπο 1mm θαη ην θεθιηκΫλν Π 

δηαζηΪζεσλ 15Υ45Υ15 εθ. θαη κάθνπο 13 κ. Απαηηεέηαη ζηελ Ϋλσζε ηεο κεηαιιηθάο θαηαζθεπάο λα γέλεη 

επηθΪιπςε ηεο κέαο ιακαξέλαο κε ηελ Ϊιιε 10 εθ. ηνπιΪρηζηνλ θαη ζπγθόιιεζε κε καζηέρα. Η ζηάξημε ζα γέλεη 
κε βύζκαηα θαη βέδεο γηα κπεηόλ θαη βέδσκα απηώλ θαηΪ κάθνο ηνπ ζηεζαένπ από ηελ εζσηεξηθά πιεπξΪ ηεο 

ηαξΪηζαο.   
 

4. Δπιζκεσή καγκελόπορηας ηοσ ΚΔΦΙΑΠ Αγρινίοσ, προϋπολογιζμού δαπάνης 300,00 € + Φ.Π.Α 

 
Δπηζθεπά ηεο ζπξόκελεο θαγθειόπνξηαο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλένπ πνπ βξέζθεηαη αλαηνιηθΪ ηνπ θηηξένπ. 

Απαηηεέηαη: 

- αληηθαηΪζηαζε ξΪνπισλ θέλεζεο (2 ηκρ.) 
- αληηθαηΪζηαζε ξΪνπισλ ηεθιόλ (4 ηκρ.) 

- θαηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε νξζνζηΪηε ζηεξΫσζεο. 
ηελ αλσηΫξσ δαπΪλε πεξηιακβΪλεηαη ε εξγαζέα, ν θαζαξηζκόο, ε ιέπαλζε θαη ην θΪξθσκα ηνπ νδεγνύ 

δαπΫδνπ. 
 

5. Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη ηοσ θωηοησπικού μητανήμαηος ηοσ ΚΔΦΙΑΠ Αγρινίοσ, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 161,20 € + Φ.Π.Α 
 

Δπηζθεπά θαη ζπληάξεζε ηνπ θσηνηππηθνύ  κεραλάκαηνο KYOCERA KM2050 ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλένπ. 
Απαηηεέηαη ε αληηθαηΪζηαζε  ελόο ζεη rollers θαζΫηαο. 

Σν αληαιιαθηηθό πνπ ζα αληηθαηαζηαζεέ ζα παξαδνζεέ ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ.  

 
6. Δπιζκεσή και ζσνηήρηζη ηοσ θωηοησπικού μητανήμαηος ηοσ Πρωηόκολλοσ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης 201,60 € + Φ.Π.Α 
 

Δπηζθεπά θαη ζπληάξεζε ηνπ θσηνηππηθνύ  κεραλάκαηνο SAMSUNG K3250ΝR ηνπ Πξσηνθόιινπ. 
Απαηηεέηαη ε αληηθαηΪζηαζε ηνπ ζπζηάκαηνο πξνώζεζεο ηνπ ραξηηνύ DADF. 

Σν αληαιιαθηηθό πνπ ζα αληηθαηαζηαζεέ  ζα παξαδνζεέ ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ.  

            
                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζώιεο                                                            
 


