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                                  Αγρίνιο,          16 /4/2021 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αριθμ. Πρωη.  4786 

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                             ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ: ΑΓΑΜ: 21REQ008463676 

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                         ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ: ΑΓΑΜ: 21REQ008463710    

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 : Προμήθειες   
Σηλέθωνο                  : 26413-61230-233   

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

 

 
ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΤ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΙΔΗ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙΟΤ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΩΝ». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

 
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. 17345/12-11-2020 αίηεκα  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 5. Σελ αξ.  676/2021  κε  ΑΓΑ: Ω8ΜΒ46904Μ-ΔΦ8   απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξηζκ. 4ε/02-03-2021 ζέκα (19ν εμ αλαβνιήο) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο ζθνπηκόηεηαο θαη ρξεκαηνδόηεζεο  ζην πξόγξακκα INTERREG VA GREECE ITALY γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ  covid-19. 

 

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

δηαδηθαζίαο γηα ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΤ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΙΔΗ 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΩΝ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαύγεηα, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παρακαλούμε να καηαθέζεηε έως ηις 28-4-2021, 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: 

 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 
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 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 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΟΝΑΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΤ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΙΔΗ 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΙΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΘΔΝΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ 

18.130,00€ + Φ.Π.Α 

  

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
1. Σν ζύζηεκα λα απνηειείηαη από θνξείν κεηαθνξάο θαη ζάιακν αξλεηηθήο πίεζεο. 

2. Να είλαη εξγνλνκηθήο ζρεδίαζεο, άξηζηεο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο θαη πςειήο αηζζεηηθήο. 

3. Να είλαη ηδαληθό γηα κεηαθνξά αζζελή, πνπ πάζρεη από κεηαδνηηθό λόζεκα, κέζσ αζζελνθόξνπ θαη  

αεξνπιάλνπ. 

4. Ο ζθειεηόο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα, λα είλαη εύθνιε, ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ,  ε 

απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο από ην θνξείν κε ζθνπό ηελ γξήγνξε κεηαθνξά ηνπ ζε αζζελνθόξν. 

5. Να είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ζθνπό ηελ ιεηηνπξγία ηνπ σο ζάιακνο ζεηηθήο πίεζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία αζζελώλ από ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. αζζελείο πνπ θέξνπλ ζνβαξά εγθαύκαηα).   

6. Να είλαη αλζεθηηθό ζε πιύζε κε ππεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ θαη ρισξηνύρν λάηξην.  

7. Σν ζύζηεκα αξλεηηθήο πίεζεο λα έρεη εμ νινθιήξνπ πιάγην άλνηγκα κέζσ αδηάβξνρνπ θεξκνπάξ. 

8. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 4 πξνζβάζεηο ζε θάζε πιεπξά γηα ηελ ππνδνρή ζσιήλσλ  θαη θαισδίσλ.  

9. Να έρεη κεγάιε πόξηα ε νπνία λα θιείλεη κε εηδηθό θαπάθη, κε ζθνπό ηελ κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ  ζηνλ 

αζζελή. 

10. Να δηαζέηεη 8 πξνζηαηεπκέλεο πξνζβάζεηο ρεξηώλ ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 

ηνπ αζζελνύο.  

11. Να δηαζέηεη 4 γάληδνπο ζε θάζε πιεπξά γηα ηελ ηνπνζέηεζε monitor.  

12. Να έρεη 4 ηειεζθνπηθέο ιαβέο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο από δύν (2) ή ηέζζεξηο (4) ρεηξηζηέο. 

Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα βνήζεηαο θαη από επηπιένλ πξνζσπηθό θξαηώληαο ηελ βάζε ηεο θαηαζθεπήο. 

13. Η κπαηαξία λα δηαξθεί πεξηζζόηεξν από 12 ώξεο. 

14. Να έρεη εηδνπνίεζε (ερεηηθή θαη νπηηθή) ζε πεξίπησζε ρακειήο κπαηαξίαο. 

15. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θηάζεη ζε αξλεηηθή  πίεζε ≥28 PA θαη ε ξνή αέξα λα θηάλεη έσο ηα 11 

θπβηθά κέηξα ηελ ώξα. Ο αέξαο λα ελαιιάζζεηαη εληόο ηνπ ζαιάκνπ 20 θνξέο ηελ ώξα πεξίπνπ. 

16. Να ζπλνδεύεηαη από πεξίβιεκα γηα ζάθν έγρπζεο θαη ζηαηώ νξνύ. 

17. Γηαζηάζεηο: Οη δηαζηάζεηο λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα πξνζθέξνπλ άλεζε ζηνλ αζζελή ζε πεξίπησζε 

πνιύσξεο παξακνλήο ηνπ εληόο ηνπ ζαιάκνπ. 

Μήθνο 210 εθ ηνπιάρηζηνλ.  

Πιάηνο 70 εθ ηνπιάρηζηνλ 

Ύςνπο 90 εθ ηνπιάρηζηνλ 

Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο 210 ρ 70 εθ. πεξίπνπ 

Μέγηζην βάξνο αζζελνύο 150kg. 

18. Να θέξεη όια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά (93/42 CE- 2006/42/CE- 2014/30/UE- EN 60204-1). 

19. Να δηαζέηεη θίιηξν HEPA ζύκθσλν κε ην EN 1822. 

20. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη EN ISO 9001, ISO 13485 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξν-ηερλνινγηθώλ πξντόλησλ) θαη λα πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./13485/04 θαη λα είλαη εληαγκέλε ζε 

πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζε ηνπ Π.Γ. 117/2004. 

21. Με ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ λα γίλεη επίδεημε θαη απαξαηηήησο εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ. 

22. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζηελ 

ππεξεζία αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ γηα10 έηε ηνπιάρηζηνλ. 
23. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα είδνπο γηα 

ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ρξόληα από ηελ παξαιαβή ηνπ.  
Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

 
                                                                                                                           Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

                                                                                                                      Αλδξέαο η. Σζώιεο       
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