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                                  Αγξίλην,              5/3/2021 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση.  2945 

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                    

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   
Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   

Πληποθοπίερ : Ππομήθειερ   

Σηλέθωνο                  : 26413-61230-233   
Fax : 26410-25955   

E-maill :gnaprom@gmail.com   
 

 
ΘΔΜΑ:«ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΈΓΚΡΙΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΦΧΣΟΣΤΠΙΚΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, ΚΦΤ, ΚΔΦΙΑΠ ΚΑΙ ΓΙΔΚ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

Έγθξηζε γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ θάησζη θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Αγξηλίνπ, ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλίνπ – Ακθηινρίαο, Κ.Ψ.Τ. θαη Γ.ΙΔΚ, πξνϋπνινγηζκνύ 1.200,00 + ΦΠΑ. ΚΑΔ 0889ΑΝ 
 

1. SAMSUNG MULTIXPRESS K3250NR s/n 0A82BJPJ20002VM (ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

2. SAMSUNG MULTIXPRESS K3250NR s/n 0A82BJDH8000AD (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 
3. SAMSUNG MULTIXPRESS K3250NR s/n 0A82BJLKC00038F (ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

4. REX ROTARY MP2501L s/n E353M420027 (Γ.Δ.Ι.-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 
5. REX ROTARY MP2501L s/n E353M420082 (Σ.Δ.Ι.-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

6. REX ROTARY MP2501L s/n E353M420075 (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 
7. TRIUMPH ADLER DC2316 s/n CD1316 (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

8. UTAX CD 1120 (Κ.Ψ.Τ.) 

9. KYOCERA KM2050 (ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλίνπ) 
10. BIZHUB 185 (ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο) 

11. KONIKA MINOLTA EP 1054 (Γ.ΙΔΚ) 
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. Σνλ αξηζκ.πξση. 2108/16-2-2021 αίηεκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο   

 5. Σελ αξ.   485-2021    κε  ΑΓΑ:      6Ν346904Μ-9Ξ9  απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. πξση. 2426/23-2-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

 

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

εηήζηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ θάησζη θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ, ΚΔΦΙΑΠ 

Αγξηλίνπ – Ακθηινρίαο, Κ.Ψ.Τ. θαη Γ.ΙΔΚ 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 έωρ ηιρ 15-03-2021, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 14.00μ.μ. ζσεηική έγγπαθη 

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

απιθμόρ  ππωηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος).  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο 

ππεξεζίαο. 
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο δεηνύκελεο ππεξεζίαο ηεο 

ππό αλάζεζεο ππεξεζίαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε 

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

ΑΔΑ: Ψ6ΒΒ46904Μ-Τ2Τ
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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 

  

Έγθξηζε γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ θάησζη θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Αγξηλίνπ, ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλίνπ – Ακθηινρίαο, Κ.Ψ.Τ. θαη Γ.ΙΔΚ, πξνϋπνινγηζκνύ 1.200,00 + ΦΠΑ. ΚΑΔ 0889ΑΝ 
 

Αναλςηικόηεπα ηα θωηοηςπικά έσοςν ωρ εξήρ: 
1. SAMSUNG MULTIXPRESS K3250NR s/n 0A82BJPJ20002VM (ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

2. SAMSUNG MULTIXPRESS K3250NR s/n 0A82BJDH8000AD (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

3. SAMSUNG MULTIXPRESS K3250NR s/n 0A82BJLKC00038F (ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 
4. REX ROTARY MP2501L s/n E353M420027 (Γ.Δ.Ι.-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

5. REX ROTARY MP2501L s/n E353M420082 (Σ.Δ.Ι.-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 
6. REX ROTARY MP2501L s/n E353M420075 (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

7. TRIUMPH ADLER DC2316 s/n CD1316 (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

8. UTAX CD 1120 (Κ.Ψ.Τ.) 
9. KYOCERA KM2050 (ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλίνπ) 

10. BIZHUB 185 (ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο) 
11. KONIKA MINOLTA EP 1054 (Γ.ΙΔΚ) 

 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί δηκεληαίν έιεγρν ζηα θσηνηππηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεληαίν έιεγρν ζηα ππόινηπα 

θαζώο θαη ζύληαμε ζρεηηθήο ηερληθήο έθζεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ. 

Η αλσηέξσ δαπάλε πεξηιακβάλεη επίζεο απεξηόξηζηεο έθηαθηεο επηζθέςεηο επηζθεπήο ησλ αλαθεξόκελσλ κεραλεκάησλ. 
 

Ο ρξόλνο απόθξηζεο από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο, ε νπνία ζα γίλεηαη κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, νξίδεηαη ζηηο (2) 
ώξεο γηα επηηόπην έιεγρν ηεο βιάβεο ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην θσηνηππηθό.   

ε πεξίπησζε πνπ ην πξνο επηζθεπή είδνο δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί από ηνλ αλάδνρν, ζα πξέπεη λα επηιεθζεί ηεο 

βιάβεο ηερληθόο ην πηζαλό θόζηνο ηνπ νπνίνπ ζα βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 
ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθνύ, ν αλάδνρνο ζα θαηαζέηεη αλαιπηηθή ζρεηηθή Σερληθή Έθζεζε-

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
 

Σα αληαιιαθηηθά πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν πξνο απνρξέσζε. 
 

 

 
                                                                                                                           Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

                      ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                                                                                
                  Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 

 
                                                                                                               

                                                                                                                       Ανδπέαρ η. Σζώληρ       
 

         

        Δζση. δηαλνκή 
         -Οηθνλνκηθό ηκήκα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΑΔΑ: Ψ6ΒΒ46904Μ-Τ2Τ
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