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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΙΣΟΡ
ΣΟΤ ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ GE LOGIQ P6 ΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ».
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε πηζαλή δαπάλε 2.500,00€ + Φ.Π.Α.(εξγαζία θαη πιηθά) γηα ηελ πξνκήζεηα θαη
αληηθαηάζηαζε ηνπ 17’’ LCD monitor ΙΙ ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξερνηνκνγξαθίαο LOGIQ P6 ηνπ νίθνπ GE ηνπ
Αθηηλνινγηθνύ Σκήκαηνο κε θαηλνύξην ακεηαρείξηζην ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
Η νζόλε δελ αλάβεη θαλ (παξνπζηάζηεθε ε βιάβε ζηηο 12/3/2021) θαη θαηόπηλ επηθνηλσλίαο καο κε ηελ
ζπληεξήηξηα εηαηξία GE Healthcare καο αλαθέξζεθε όηη απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο.
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 ηνπ
κόληηνξ.
Να δνζεί εγγύεζε ελόο ηνπιάρηζηνλ έηνπο.
Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.
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. 3617/22-3-2021 αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
5. Σελ αξ. 601
κε ΑΓΑ:
απόθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο.
6. Σελ αξηζκ. πξση. 3882/29-3-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ.
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα
“ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΙΣΟΡ ΣΟΤ ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ GE LOGIQ P6 ΣΟΤ
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ’’ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο άθξσο απαξαίηεην γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ,
κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηε Γηαύγεηα, ζύκθσλα κε ηα
παξαπάλσ ζρεηηθά.
Παρακαλούμε να καηαθέζεηε έως ηις 7-4-2021, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 14.00μ.μ. ζτεηική
έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική προζθορά » ηο
θέμα και ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
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:
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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
Έγκριζη για ηην δαπάνη 2.500,00€ + Φ.Π.Α.(εργαζία και σλικά) για ηην προμήθεια και
ανηικαηάζηαζη ηοσ 17’’ LCD monitor ΙΙ ηοσ ζσζηήμαηος σπερητοηομογραθίας LOGIQ P6 ηοσ
οίκοσ GE ηοσ Ακηινολογικού Σμήμαηος με καινούριο αμεηατείριζηο ηοσ ιδίοσ καηαζκεσαζηικού
οίκοσ.
Η νζόλε δελ αλάβεη θαλ (παξνπζηάζηεθε ε βιάβε ζηηο 12/3/2021) θαη θαηόπηλ επηθνηλσλίαο καο κε ηελ
ζπληεξήηξηα εηαηξία GE Healthcare καο αλαθέξζεθε όηη απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο.
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 ηνπ
κόληηνξ.
Να δνζεί εγγύεζε ελόο ηνπιάρηζηνλ έηνπο.
Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

Αλδξέαο η. Σζώιεο
Δζση. δηαλνκή
-Οηθνλνκηθό ηκήκα
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