
           

                          Αγξέλην, Γεθεκβξένπ 2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.  

        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    
Σηλέθωνο                  : 26413-61221   

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

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΡΙΩΝ ΚΑΦΑΝΓΡΩΝ CPAP». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα ηξηψλ ζθΪθαλδξσλ CPAP, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.500,00 € + Φ.Π.Α 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  1.500,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ 

ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο 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 απφ 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 πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε 

λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν «Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη 

Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε ρακειφηεξε ηηκά ηεο 

εγρψξηαο αγνξΪο φπσο 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 (ελζσκΪησζε 

ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 

133 θαη 134 φπσο 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 Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο 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 Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 

2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο νδεγέεο γηα 

ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη 

ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη φηη: « Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη 

αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ά ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνχ, αλάθεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Ϋθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο 

ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σν αξηζκ.πξση. 18757/22-10-2020 αέηεκα ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο   

 14. Σελ αξ.1696/2020 κε  ΑΓΑ:ΦΞ3946904Μ-ΥΘΞ  απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.18887/09.12.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ. 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ γηα ηελ πξνκάζεηα ηξηψλ ζθΪθαλδξσλ CPAP Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, 



κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα 

παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 16-12-2020, ημέρα Σεηάρηη 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). 

       εκεηψλεηαη φηη :  Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)       

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

  

1. Προμήθεια ηριών ζκάθανδρων CPAP, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.500,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκάζεηα ηξηψλ (3) ζθΪθαλδξσλ CPAP CaStar R γηα κε επεκβαηηθφ αεξηζκφ NIV γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ηνκΫα 

Covid-19. 
Αναλσηικόηερα: 

 Να εέλαη θαηΪιιειν γηα Με Δπεκβαηηθφ Αεξηζκφ κΫζσ αλαπλεπζηάξα. 

 Να δηαζΫηεη εηδηθά κεκβξΪλε γηα απνθπγά δηαξξνψλ αΫξα γχξσ απφ ην ιαηκφ ηνπ αζζελνχο. 

 Να δηαζΫηεη βηδσηά ζχξα πξφζβαζεο κε βαιβέδα αζθαιεέαο δηπιάο θαηεχζπλζεο κε απηφκαην Ϊλνηγκα 

ζε πεξέπησζε απψιεηαο ηεο πέεζεο. 
 Να δηαζΫηεη δχν ζθξαγηζκΫλεο πξνζβΪζεηο γηα αηζζεηάξεο ά θαζεηάξεο. 

 Να δηαζΫηεη εηδηθνχο αληηκηθξνβηαθνχο ηκΪληεο ζηεξΫσζεο ζηε καζρΪιε.  

 Να δηαηέζεηαη ζε δηΪθνξα κεγΫζε γηα ελάιηθεο κε πεξέκεηξν ιαηκνχ απφ 17cm Ϋσο θαη Ϊλσ ησλ 50cm. 

 Να δηαζΫηεη 2 ζσιάλεο κε ιεέα εζσηεξηθά επηθΪλεηα θαη καιαθΪ ζπλδεηηθΪ. 

 Να ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα λεθεινπνέεζεο κΫζσ εηδηθνχ ζπλδεηηθνχ πνπ λα  πεξηιακβΪλεη γσλέα 

ζχλδεζεο κε ην λεθεινπνηεηά θαη επηζηφκην, ρσξέο λα δηαθφπηεηαη ε ζεξαπεέα. 

 Υσξέο θζαιηθΪ. 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
-   Ο αλσηΫξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επέζεκα εκπνξηθΪ θπιιΪδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαζΫηεη CE Mark θαη λα πιεξνέ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιεέαο γηα 

Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο Medical grade. Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθΪ. 

- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαηέζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ Ϋρεη EN ISO 9001/2015 θαη ISO 
13485/03 (δηαθέλεζε θαη ηερληθά ππνζηάξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνέ ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. 

νηθ./1348/04 θαη εέλαη εληαγκΫλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθάο δηαρεέξηζεο Α.Η.Η.Δ. βΪζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. 

Να θαηαηεζνχλ ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ. 
- Με ηελ παξΪδνζε ζην ηκάκα λα γέλεη επέδεημε θαη απαξαηηάησο εθπαέδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 

- Να αλαθΫξεηαη ε επέζεκε εγγχεζε ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξΪ. 
- Να ππΪξρεη βεβαέσζε-εγγχεζε γηα 10εηά ηνπιΪρηζηνλ παξαθαηαζάθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ αγνξΪ. 

               
              ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζψιεο                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


