
                                  Αγξέλην, 09 Γεθεκβξένπ 2020 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.18884  

        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    

Σηλέθυνο                  : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ(3) ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα θαηλνύξησλ εληζρπηηθώλ πηλαθέδσλ γηα ςεθηαθΫο θαζΫηεο ςεθηαθνύ ζπζηάκαηνο AGFA CR-85X, 
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.800,00 € + Φ.Π.Α 

 
2. ΔπΫθηαζε ηνπ σιελσηνύ Σαρπδξνκεένπ κε επηπιΫνλ ζηαζκό ζηε Μ.Σ.Ν, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

6.500,00 € + Φ.Π.Α 

 
3. Δζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό ειαηνρξσκαηηζκό ηνπ δηακεξέζκαηνο Δ1 ηεο νδνύ ΠαπαζηξΪηνπ 71- Αγξέλην, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.000,00 € + Φ.Π.Α 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  11.300,00 € + 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. 17925/23-11-2020, 8892/27-05-20230 θαη 17699/18-11-2020 αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο 

Τπεξεζέαο   

 14. Σελ αξ.1685/2020 κε  ΑΓΑ:ΦΛΑΞ46904Μ-ΥΙΝ  απόθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.18712/04.12.2020 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 γηα δηαθνξΫο πξνκάζεηεο(3) ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο  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 έυρ ηιρ 16-12-2020, ημέπα Σεηάπηη και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγπαθη 

κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο θέμα και 

ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       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. Ππομήθεια καινούπιυν ενιζσςηικών πινακίδυν για τηθιακέρ καζέηερ τηθιακού ζςζηήμαηορ 

AGFA CR-85X, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.800,00 € + Φ.Π.Α 
 

Πξνκάζεηα ηεζζΪξσλ (4 ηκρ.) εληζρπηηθώλ πηλαθέδσλ γηα ςεθηαθΫο θαζΫηεο δηαζηΪζεσλ 35Υ43 γηα ην ςεθηαθό 
ζύζηεκα CR-85X AGFA. 

Θα πξΫπεη δε λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηΪ κε ην αλαθεξόκελν ςεθηαθό ζύζηεκα. 

Απαηηεέηαη από ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζύζηεκα δηαρεέξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλά 
πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θΫξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη λα θΫξεη πηζηνπνέεζε ησλ εμαξηεκΪησλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νέθν 
AGFA-GEVAERT. 

Όια ηα παξαπΪλσ απνδεηθλύνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο.  

ε πεξέπησζε πνπ ην πιηθό θαηΪ ηε ρξάζε απνδεηρζεέ αθαηΪιιειν ν πξνκεζεπηάο δεζκεύεηαη γηα ηελ 
αληηθαηΪζηαζά ηνπ. 

 
 

 

 
 



 

 

2. Δπέκηαζη ηος υληνυηού Σασςδπομείος με επιπλέον ζηαθμό ζηη Μ.Σ.Ν, πποϋπολογιζμού 
δαπάνηρ 6.500,00 € + Φ.Π.Α 

 
ΔπΫθηαζε ηνπ σιελσηνύ Σαρπδξνκεένπ Telecom Οιιαλδέαο ηύπνπ Atlas NW 110 ηνπ Ννζνθνκεένπ καο, κε 

Ϋλαλ επηπιΫνλ ζηαζκό ζηε Μ.Σ.Ν. (επέπεδν -1)  γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξΫηεζε ηνπ ηκάκαηνο. 

Σα πιηθΪ εγθαηΪζηαζεο εέλαη ηα θΪησζη: 
ηαζκόο ηύπνπ LUNA (1ηκρ.) 

Γηαθιαδσηάξαο (1ηκρ.) 
Βνιέδα θνληά NW 110 2 Ϊθξσλ (1ηκρ.) 

σιάλαο-Καιώδην-ζηεξέγκαηα NW 110 (100 κΫηξα) 
Κακπύιεο R=650mm NW 110 (30ηκρ.) 

Μεηαιιηθό θαιΪζη (1 ηκρ.) 

Ο ζηαζκόο πνπ ζα ηνπνζεηεζεέ ζα πξΫπεη λα εέλαη απόιπηα ζπκβαηόο κε ην ππΪξρνλ δέθηπν ηνπ σιελσηνύ 
Σαρπδξνκεένπ θαη νη βνιέδεο ζα πξΫπεη λα θεύγνπλ θαη λα επηζηξΫθνπλ από νπνηνδάπνηε Ϊιιν ζηαζκό ηνπ 

Ννζνθνκεένπ ζηνλ λΫν πνπ ζα θαηαζθεπαζηεέ ζηε ΜνλΪδα Σερλεηνύ Νεθξνύ.  
Να θαηαηεζεέ πηζηνπνηεηηθό ζπλεξγαζέαο ηνπ αλαδόρνπ εξγαζηώλ ηνπ ζσιελσηνύ ηαρπδξνκεένπ ηύπνπ atlas 

κε ηελ νιιαλδηθά εηαηξέαο telecom γηα ηελ ηερληθά ππνζηάξημε θαη γλεζηόηεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνύλ θαηΪ ηελ επΫθηαζε. 

 

3. Δζυηεπικό και εξυηεπικό ελαιοσπυμαηιζμό ηος διαμεπίζμαηορ Δ1 ηηρ οδού Παπαζηπάηος 71- 

Αγπίνιο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 2.000,00 € + Φ.Π.Α 
 

Δζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό ειαηνρξσκαηηζκό ηνπ δηακεξέζκαηνο Δ1, επηθΪλεηαο 136,34 η.κ. ζηελ νδό 
ΠαπαζηξΪηνπ 71 – Αγξέλην ηδηνθηεζέαο ηεο Ν. Μ. Αγξηλένπ, ιόγσ εθκέζζσζεο. 

Αναλςηικόηεπα οι επγαζίερ πος θα ππέπει να ππαγμαηοποιηθούν: 

Καζαξηζκόο δαπΫδσλ θαη αθαέξεζε θαξθηώλ από ηνπο ηνέρνπο θαη ηα θαζώκαηα. 
Καζαξηζκόο / δηΪλνημε ξεγκΪησλ ζηα ηαβΪληα θαη ζηνπο ηνέρνπο όπνπ ζηε ζπλΫρεηα ζα ζηνθαξηζηνύλ κε 

αθξόζηνθν duro stick – vivechrom. 
ηνθΪξηζκα ζε κεξεκΫηηα ηνέρσλ κε παξεηέλα θαη ζε θαζώκαηα ζπξώλ – παξαζύξσλ κε ζηνθνζηιηθόλε.  

πλνιηθό ηξέςηκν ησλ ηνέρσλ – ηαβαληώλ, ζηελ ζπλΫρεηα αζηΪξσκα θαη ειαηνρξσκαηηζκό (κε NEOPAL ηεο 

VIVECHROM) από δύν Ϋσο ηξέα ρΫξηα γηα επηηεπρζεέ ε πιάξε θαιππηηθόηεηα  ηνπ ρξώκαηνο. 
Οη ληνπιΪπεο, ηα θαζώκαηα θαη νη πόξηεο ζα ζηνθαξηζηνύλ ζα ηξηθηνύλ θαη ζα γέλεη πξνεξγαζέα κε βειαηνύξα 

λεξνύ θαη ζηε ζπλΫρεηα δύν ρΫξηα ξεπνιέλε λεξνύ. 
Σα ζώκαηα ηνπ θαινξηθΫξ ζα πξΫπεη λα απνζπλδεζνύλ, λα αθαηξεζνύλ από ηελ βΪζε ηνπο, λα ηξηθηνύλ θαη 

λα γέλεη ειαηνρξσκαηηζκόο δύν ρΫξηα κε ξαδηαηεξ ηεο VIVECHROM. 

Με ην πΫξαο ησλ εξγαζηώλ ηα ζώκαηα ζα πξΫπεη λα μαλαηνπνζεηεζνύλ ζηε βΪζε ηνπο θαη λα ζπλδεζνύλ. 
ηα εμσηεξηθΪ ζηεζαέα ζα γέλεη ηξέςηκν κε ζπξκαηόβνπξηζα γηα ηελ αθαέξεζε ηεο κνύριαο, ζηε ζπλΫρεηα 

ζηνθΪξηζκα – ηξέςηκν θαη αζηΪξσκα κε αδηΪβξνρν ππόζηξσκα βΪζεσο δηαιύηνπ vivedur ηεο vivechrom θαη 
ηΫινο ειαηνρξσκαηηζκόο δύν ρΫξηα αθξπιηθό ηζηκεληόρξσκα vivecryl. 

Σα θΪγθεια ζα ηξηθηνύλ, ζα αζηαξσζνύλ κε αζηΪξη κεηΪιινπ θαη ζα γέλεη ειαηνρξσκαηηζκόο δύν ρΫξηα κε 
ληνύθν κεγΪιεο ζθιεξόηεηαο θαη πςειάο αληνράο γηα κΫηαιια vivemetal. 

Όια ηα πιηθΪ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξΫπεη λα εέλαη θαηλνύξγηα θαη επώλπκεο εηαηξεέαο. ΤπνρξΫσζε ηνπ 

αλαδόρνπ εέλαη ε απνκΪθξπλζε από ηνλ ρώξνπ ηνπ Ϋξγνπ όισλ ησλ παιηώλ θαη θαηεζηξακκΫλσλ πιηθώλ θαη ν 
θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ. Δπέ πνηλά απνθιεηζκνύ ζα πξΫπεη λα γέλεη απηνςέα από ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν ζην 

Ϋξγν κε ζθνπό ηελ εθηέκεζε ηνπ Ϋξγνπ θαη ησλ εγθαηαζηΪζεσλ, πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε Ϋγγξαθν από ηελ 
Σερληθά Τπεξεζέα κεηΪ ηελ επέζθεςε. Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα παξαδώζεη κε ην πΫξαο ησλ Ϊλσζελ 

ζπληεξάζεσλ θαη εξγαζηώλ αλαιπηηθΪ δειηέα Ϋξγνπ. 
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