
 

                                     Αγξίλην, 20 Ννεκβξίνπ 2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.17863  

        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    
Σηλέθφνο                  : 26413-61221   

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

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ(6) ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ σηνζθνπίνπ TIMESCO θαη ελόο θνξηηζηή απηώλ γηα ηα Σ.Δ.Π, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 460,00 € + Φ.Π.Α 
 

2. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα κόληηνξ Β30 ησλ Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.250,00 € + 

Φ.Π.Α 
 

3. Πξνκήζεηα ζεη θαισδίσλ ΗΓΚ γηα απηληδσηε HP Code Master ησλ Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού δαπάνης 
1.250,00 € + Φ.Π.Α 

 
4. Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζίησλ ζηα παξάζπξα ηεο ηξαπεδαξίαο ησλ Μαγεηξείσλ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης 400,00 € + Φ.Π.Α 

 
5. Πξνκήζεηα πέληε UPS γηα ηελ ελδνεπηθνηλσλία ησλ ηκεκάησλ θαη θιηληθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 390,00 € + Φ.Π.Α 
 

6. Δπηζθεπή θαισδίνπ ςπρξνύ θσηηζκνύ νπηηθήο θάκεξαο ιαπαξνζθόπεζεο, προϋπολογιζμού δαπάνης 

150,00 € + Φ.Π.Α 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  2.970,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππόςηλ: 

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

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

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 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 από 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 πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

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

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

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.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 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) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο 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 Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο 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 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

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

νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ηεο Δζληθήο  Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο. 

12.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 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 πκβνύιην έθαζηνπ, ππαγόκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή Τπνδηνηθεηή ηεο 

αξκόδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Πξσηνβάζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση. 17091/06-11-2020, 17072/06-11-2020, 17013/05-11-2020, 17008/05-11-2020, 17343/12-

11-2020 θαη 17413/13-11-2020 αηηήκαηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο   

 14. Σελ αξ.1582/2020 κε  ΑΓΑ:ΩΣ6Γ46904Μ-01Υ  απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.17642/18.11.2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

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

νηθνλνκηθώλ γηα δηαθνξέο πξνκήζεηεο(6) ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε 

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

ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έφς ηις 02-12-2020, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη 

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

ο αριθμός  πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηώλεηαη όηη :  Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

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

πξέπεη: 

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

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να 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 

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

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Προμήθεια επαναθορηιζόμενφν μπαηαριών φηοζκοπίοσ TIMESCO και ενός θορηιζηή ασηών 
για ηα Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού δαπάνης 460,00 € + Φ.Π.Α 

 

Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4) επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ Timesco R Lithium Medium C 2,5V γηα σηνζθόπην 
Timesco θαη ελόο ζεη θνξηηζηή κπαηαξηώλ Timesco ΙΟΝ R γηα ηηο αλάγθεο ησλ Σ.Δ.Π. 

Οη κπαηαξίεο λα θέξνπλ εγγύεζε δύν (2) εηώλ.    
Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015 θαη 13485:2016 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν TIMESCO HEALTHCARE. 
Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 



 

2. Προμήθεια ανηαλλακηικών για μόνιηορ Β30 ηφν Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.250,00 € + 

Φ.Π.Α 
 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κόληηνξ B30 GE θαη ηνπ απηληδσηή Responder 
2000 GE ησλ Σ.Δ.Π. Αλαιπηηθόηεξα: 

A. Γηα ην κόληηνξ B30 GE απαηηνύληαη: 

- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηύινπ ελειίθσλ ηερλνινγίαο TS (1 ηκρ.) 
- Καιώδην νμπκεηξίαο ηεηξάγσλν βύζκα 3κ. ηερλνινγίαο TS (1 ηκρ.) 

- 3/5 πνιηθό θαιώδην θαηαγξαθήο ΗΚΓ αζζελνύο (1 ζεη) 
- Καιώδην αλαίκαθηεο πίεζεο ζύλδεζεο πεξηρεηξίδσλ παίδσλ – ελειίθσλ ζπλδεηηθό LUER 3κ. (1 ηκρ.) 

Β.  Γηα ηνλ απηληδσηή  Responder 2000 GE απαηηνύληαη: 
-  5 πνιηθό θαιώδην αζζελνύο multilink ΗΚΓ (2 ηκρ.) 

-  5 πνιηθό ζεη (δαγθάλεο) απνιήμεσλ ΗΚΓ (2 ηκρ.) 

Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα αλαθεξόκελα 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, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηόηεηαο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ 

αληαιιαθηηθώλ ηνπ. 

Να θαηαηεζνύλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά. 
 

3. Προμήθεια ζεη καλφδίφν ΗΓΚ για απινιδφηη HP Code Master ηφν Σ.Δ.Π, προϋπολογιζμού 
δαπάνης 1.250,00 € + Φ.Π.Α 

 
Πξνκήζεηα δύν ζεη (πξνέθηαζε θαη αθξνδέθηεο) ηξηθάλαισλ θαισδίσλ ΗΚΓ γηα απηληδσηή HP CODE MASTER 

ησλ Σ.Δ.Π. 

Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ην αλαθεξόκελν κεράλεκα. 
Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξόηππα EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ 
Τπ.Τγείαο. 

Να θαηαηεζνύλ ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά. 

 
4. Καηαζκεσή και ηοποθέηηζη ζίηφν ζηα παράθσρα ηης ηραπεζαρίας ηφν Μαγειρείφν, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 400,00 € + Φ.Π.Α 
 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηξηώλ (3) ζηηώλ ηύπνπ ξνιό (εθ ησλ νπνίσλ ε κία δηπιή) ζηα ηξία παξάζπξα ηεο 

ηξαπεδαξίαο ησλ Μαγεηξείσλ. 
Αλαιπηηθόηεξα ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν (2) ζίηεο ηύπνπ ξνιό θάζεηεο θίλεζεο πιάηνπο 0,82κ. θαη ύςνπο 1,43κ.. 

Η ζηήξημε ζα γίλεη από ηνίρν ζε περάθη αινπκηλίνπ. Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί κία (1) δηπιή 
ζίηα ηύπνπ ξνιό θάζεηεο θίλεζεο πιάηνπο 0,82 κ. θαη ύςνπο 1,42 κ. γηα θάζε θύιιν θαη ελδηάκεζα ζα 

ηνπνζεηεζεί αινπκηλέληα θάζεηε ξάγα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δύν απηώλ θύιισλ. 
Σν ρξώκα ησλ αινπκηλίσλ ζα είλαη ην ίδην κε ηα ππάξρνληα αινπκηλνπαξάζπξα ηνπ ρώξνπ. 

 

5. Προμήθεια πένηε UPS για ηην ενδοεπικοινφνία ηφν ημημάηφν και κλινικών ηοσ Νοζοκομείοσ, 
προϋπολογιζμού δαπάνης 390,00 € + Φ.Π.Α 

 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πέληε (5) UPS 1000VA/600W – ζύλδεζε κε Η/Τ κε απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 10min 

HL// 4min FL, εμόδνπο ξεύκαηνο ηεζζάξσλ (4) ζνύθν θαη κπαηαξίεο 2 ηκρ. Υ 12V - 7Ah. 

Γηαζηάζεηο ησλ UPS (ΜxΠxY)  320 x 130 x 182 mm. 
Η πξνκήζεηα θξίλεηαη πνιύ απαξαίηεηε γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο ελδνεπηθνηλσλίαο ησλ θιηληθώλ θαη 

ησλ ηκεκάησλ από ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο ηνπ δηθηύνπ ηεο ΓΔΗ. 
Σα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν έηε θαη νη κπαηαξίεο ηνπο γηα έλα 

έηνο. 
 

6. Δπιζκεσή καλφδίοσ υστρού θφηιζμού οπηικής κάμερας λαπαροζκόπηζης, προϋπολογιζμού 

δαπάνης 150,00 € + Φ.Π.Α 
 

Δπηζθεπή θαισδίνπ ςπρξνύ θσηηζκνύ (νπηηθή ίλα) ηύπνπ GERMANY 6807 γηα θάκεξα ιαπαξνζθνπηθώλ 
επεκβάζεσλ. 

Δξγαζίεο επηζθεπήο: 

- Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθνύ θαιύκκαηνο 
- Δπηζθεπή & γπάιηζκα ζπλδεηηθώλ άθξσλ 



- Αληηθαηάζηαζε νπηηθώλ ηλώλ 

- Δπαλαζύλδεζε νπηηθώλ ηλώλ κε ζπλδεηηθά 

Ο αλάδνρνο λα παξαδώζεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα επηζθεπαζκέλα κέξε 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ. Σα δε αληαιιαθηηθά λα πξνκεζεύνληαη από πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη 

λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Να θαηαηεζεί βεβαίσζε ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο 
ΓΤ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348 (ΦΔΚ 32/Β/2004), Δ3/833 (ΦΔΚ 1329/Β/1999) θαη πηζηνπνηεηηθό EN ISO 9001:2015.    

                 

 
                 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   Αλδξέαο η. Σζώιεο                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


