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ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   
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Σηλέθυνο                  : 26413-61230-233   
Fax : 26410-25955   
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ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ 1/2021 ΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. πληήξεζε ηνπ θνξεηνύ αλαπλεπζηήξα SIEM ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο, πποϋπολογιζμού 
δαπάνηρ 450,00 € + Φ.Π.Α ΚΑΔ : 0889ΑΝ.    

2. Πξνκήζεηα κπαηαξίαο γηα απηληδσηή ηνπ Καξδηνινγηθνύ Ιαηξείνπ ησλ Σ.Δ.Ι., πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 
240,00 € + Φ.Π.Α  ΚΑΔ: 1439ΑΝ.  

3. Πξνκήζεηα εμαξηήκαηνο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο OPT 40, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 537,00 € + Φ.Π.Α   

ΚΑΔ: 1439ΑΝ.  
4. Πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ ηεο ζεξκνθνηηίδαο GIRAFFE GE HEALTHCARE ηεο Μαηεπηηθήο Κιηληθήο, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 800,00 € + Φ.Π.Α   ΚΑΔ: 1439ΑΝ.  
5. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα ηα κόληηνξ Β125 ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

1.500,00 € + Φ.Π.Α   ΚΑΔ: 1413ΑΝ.  
6. Πξνκήζεηα αζθώλ αλάλεςεο ελειίθσλ (ακπνύ), πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 600,00 € + Φ.Π.Α   ΚΑΔ: 

1311ΑΝ.  

 
 

Έρνληαο ππόςηλ: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

3.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018. 

4. Σα αξηζκ.πξση. 19843/29-12-2020, 29/04-01-2021, 77/05-01-2021, 105/05-01-2021, 78/05-01-2021, 

181/08-01-2021 αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο   

 5. Σελ αξ. 146 κε  ΑΓΑ: Ω1Δ446904Μ-ΞΞΥ απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. πξση. 471/14-01-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα 

δηαθνξέο πξνκήζεηεο 1/2021 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. 

Παπακαλούμε να καηαθέζεηε έυρ ηιρ 29-01-2021, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 14.00μ.μ. ζσεηική 

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

θέμα και ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος).  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 
ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ, είηε γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε, θαη γηα ην ζύλνιν ηεο 

δεηνύκελεο πνζόηεηαο ή ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 
απνξξίπηνληαη. 

 



       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. ςνηήπηζη ηος θοπηηού αναπνεςζηήπα SIEM ηος Αναιζθηζιολογικού Σμήμαηορ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 450,00 € + Φ.Π.Α  ΚΑΔ : 0889ΑΝ.    
 

πληήξεζε θαη πξνκήζεηα-αληηθαηάζηαζε θαηλνύξησλ επαλαθνξηηδόκελσλ κπαηαξηώλ ηνπ θνξεηνύ 
αλαπλεπζηήξα breathing Aid SIEM 2001 MI-EL κε sn:088822053 ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ Σκήκαηνο. 

Η ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη εξγαζίεο: 

 Οπηηθό έιεγρν 

 Αληηθαηάζηαζε κπαηαξηώλ 

 Έιεγρν ειεθηξηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ζπλδέζεσλ 

 Έιεγρν θαηάζηαζεο πιήθηξσλ θαη δηαθνπηώλ 

 Έιεγρν πλεπκαηηθνύ θπθιώκαηνο 

 Βαζκνλόκεζε 

 Έιεγρν θαηάζηαζεο θπθιώκαηνο αζζελή θαη βαιβίδαο εθπλνήο 

 Ρπζκίζεηο πηέζεσλ θαη ξνώλ. 

Απαηηείηαη από ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα 
EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα 
θέξνπλ εγγύεζε. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ησλ κπαηαξηώλ θαζώο θαη ην 

πηζηνπνηεηηθό CE ηνπ θαηαζθεπαζηή SIEM. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθό θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν, 
ν πξνκεζεπηήο δεζκεύεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

 
2. Ππομήθεια μπαηαπίαρ για απινιδυηή ηος Καπδιολογικού Ιαηπείος ηυν Σ.Δ.Ι., πποϋπολογιζμού 

δαπάνηρ 240,00 € + Φ.Π.Α  ΚΑΔ: 1439ΑΝ.  

Πξνκήζεηα κηαο θαηλνύξηαο εξγνζηαζηαθήο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίαο 1212V, 2800mAh, NiMH, 

rechargeable ECG-1350 γηα ηνλ απηληδσηή NIHON KOHDEN Cardiolife mod.TEC-7531K sn: 02177 ηνπ 
Καξδηνινγηθνύ Ιαηξείνπ ησλ Σ.Δ.Ι. Σν αλσηέξσ αληαιιαθηηθό ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε ηνλ 

αλαθεξόκελν απηληδσηή. Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο 

ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ. Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά-πηζηνπνηεηηθά. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ηεο κπαηαξίαο θαζώο θαη 
ην πηζηνπνηεηηθό CE ηνπ θαηαζθεπαζηή NIHON KOHDEN. 

 
3. Ππομήθεια εξαπηήμαηορ σειποςπγικήρ ηπάπεζαρ OPT 40, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 537,00 € +   
Φ.Π.Α   ΚΑΔ: 1439ΑΝ.  

 

Πξνκήζεηα ελόο καμηιαξηνύ ηκήκαηνο δεμηνύ πνδηνύ ρεηξηζηεξίνπ ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο OPT 40 κε sn 126 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ OPT πνπ βξίζθεηαη ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ησλ Σ.Δ.Ι. Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη 

από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απαηηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζύζηεκα 



δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη 

ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ. Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη 

κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα θέξνπλ εγγύεζε. Να θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο ηνπ 
εμαξηήκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν OPT. 

 
4. Ππομήθεια εξαπηημάηυν ηηρ θεπμοκοιηίδαρ GIRAFFE GE HEALTHCARE ηηρ Μαιεςηικήρ 

Κλινικήρ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 800,00 € + Φ.Π.Α   ΚΑΔ: 1439ΑΝ. 

Πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο ζεξκνθνηηίδαο GIRAFFE INCUBATOR GE 
HEALTHCARE πνπ βξίζθεηαη ζηελ Μαηεπηηθή Κιηληθή. 

Αλαιπηηθόηεξα απαηηνύληαη: 
- Φίιηξν αέξα ζεξκνθνηηίδαο (αιιαγή αλά ηξίκελν), 4 ηκρ. 

- Φίιηξν ζεξκνθνηηίδαο, 1 ηκρ. 
- Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, 2 ηκρ. 

- Αηζζεηήξαο νμπγόλνπ (αιιαγή αλά 12 κήλεο), 2 ηκρ. 

 
Σα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηε ζεξκνθνηηίδα. 

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 (γλεζηόηεηα) από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ 

εμαξηεκάησλ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
 

5. Ππομήθεια ανηαλλακηικών για ηα μόνιηοπ Β125 ηηρ Καπδιολογικήρ Κλινικήρ, πποϋπολογιζμού 
δαπάνηρ 1.500,00 € + Φ.Π.Α   ΚΑΔ: 1413ΑΝ.  

 
Πξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθώλ γηα ηα ηέζζεξα (4) κόληηνξ Β125 GE παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ 

νξγάλσλ ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο. 

Αλαιπηηθόηεξα: 
- Καιώδην ζύλδεζεο πεξηρεηξίδσλ παίδσλ-ελειίθσλ κε ζπλδεηηθό DINACLICK 3.6m , 2 ηκρ. 

- Πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (23-33εθ.) κε ζπλδεηηθά DINACLICK, 4 ηκρ. 
- Αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο δαθηύινπ ελειίθσλ ηερλνινγίαο TS, 4 ηκρ. 

- Καιώδην νμπκεηξίαο ηεηξάγσλν βύζκα 3m ηερλνινγίαο TS, 2 ηκρ. 

 
Σα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα κόληηνξ. 

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 (γλεζηόηεηα) από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν GE ησλ 

αληαιιαθηηθώλ ηνπ. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. 
 

6. Ππομήθεια αζκών ανάνητηρ ενηλίκυν (αμπού), πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 600,00 € + Φ.Π.Α   
ΚΑΔ: 1311ΑΝ.  

 
Πξνκήζεηα αζθώλ αλάλεςεο ελειίθσλ (10 ηεκάρηα) γηα ηηο αλάγθεο ησλ θιηληθώλ. 

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Αζθνύ Αλάλεςεο Δλειίθσλ 
  

 Να είλαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Σόζν ν αζθόο όζν θαη νη κάζθεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από δηαθαλή 

ζηιηθόλε, λα κε πεξηέρνπλ Latex. 

  Να κπνξνύλ λα θιηβαληζηνύλ ζηνπο 135ν C κε ειάρηζηε αληνρή ηνπο 30 θιηβαληζκνύο. 

 Να δηαζέηεη δεμακελή αληηνιηζζεηηθνύ αζθνύ κε όγθν ηνπιάρηζηνλ 1500ml. 

 Κάζε αζθόο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε βαιβίδα αζθαιείαο εθηόλσζεο πίεζεο (λα δνζνύλ 

ιεπηνκέξεηεο)  θαζώο θαη δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θαηά 360ν. 

 Να ζπλνδεύεηαη από κία κάζθα ζηιηθόλεο Νν5, δηαθαλή απνζεκαηηθό αζθό νμπγόλνπ ρσξεηηθόηεηαο 

2500 ml πεξίπνπ   θαη ζσιήλα παξνρήο νμπγόλνπ.  

 Να πξνζθνκηζηεί αλαιπηηθή ιίζηα αληαιιαθηηθώλ, πξνθεηκέλνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο λα είλαη δπλαηή 

ε επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο θαη λα κελ επηβάιιεηαη ε απόζπξζή  ηεο.  

 Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη  από νδεγίεο ρξήζεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE mark. 

 Η θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485. 



 Να πξνζθνκηζηνύλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή, θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντόληνο.  

 Να έρεη εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε.  

 

 
 

                                                                                                                    Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ     
             Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                    

                                                                                                               
                                                                                                                Αλδξέαο η. Σζώιεο       

 

         
     Δζση. δηαλνκή 

 Οηθνλνκηθό ηκήκα                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


