
                                  Αγρίνιο,    16/7/2021 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθμ. Πρωτ.  8887   

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                 ΠΡΩΤ. ΑΔΑΜ: 21REQ008929310  ΕΓΚΕΚ.. ΑΔΑΜ: 21REQ008929320 

        6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΚ. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ              ΑΔΑ: ΩΣΑΘ46904Μ-2ΟΝ      

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Γραφείο : Προμηθειών    
Ταχ. Δ/νση         : 3ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου   
Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Πληροφορίες : Προμήθειες   
Τηλέφωνο                  : 26413-61230-233   
Fax : 26410-25955   
E-maill :gnaprom@gmail.com   

 

ΘΕΜΑ:«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ MONITORS ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ». 

 

Έχοντας υπόψιν: 
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10   αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

2.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

3.To άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018. 

4. Το υπ. αριθμ. 8677/12-7-2021 αίτημα από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου. 

 5. Την αρ.       1011    με   ΑΔΑ: ΨΩΝΣ46904Μ-Ζ9Γ απόφαση δέσμευσης  δαπάνης. 

6. Την  αριθμ. πρωτ. 8886/16-7-2021 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών. 

 

 

Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  προβαίνει στην διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ MONITORS ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ , μέσω ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα 

παραπάνω σχετικά. 

Παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 26-7-2021, και ώρα 14.00μ.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά (στην οποία 

θα αναγράφεται η φράση  «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο αριθμός  πρωτοκόλλου του αναρτημένου 

εγγράφου).  

Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 

είτε για το σύνολο των ζητουμένων ειδών – υπηρεσιών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη- υπηρεσία, 

και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ή το σύνολο της υπηρεσίας και θα αναγράφεται ο α/α του ζητούμενου 

είδους η υπηρεσίας για το οποίο γίνεται η προσφορά. 

Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών- υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές και θα 

απορρίπτονται. 

 Σημειώνεται ότι :  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω: 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

      Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην  οποία πρέπει: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της 

πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  είναι:  

ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό επιμελητήριο. 



Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του  Νοσοκομείου για   επιπλέον 

πληροφορίες. (τηλ.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

Προϋπολογιστική δαπάνη 5.200,00€ + Φ.Π.Α. για την προληπτική συντήρηση των monitors και των κεντρικών 

σταθμών του κατασκευαστικού οίκου GE HEALTHCARE που είναι εγκατεστημένα στη ΜΕΘ και την 

Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου μας. 
 

Αναλυτικότερα τα μηχανήματα έχουν ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ S/N ΤΜΗΜΑ 

MONITOR B650 SEW 12090652HA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR B650 SEW 12090654HA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR B650 SEW 12090774HA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR B650 SEW 12090775HA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR B650 SEW 12090777HA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR B650 SEW 12090778HA Μ.Ε.Θ. 

CENTRAL STATION CIC MP100D SDY 13084608GA ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

CENTRAL STATION CIC MP100D SDY 13165174GA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239670GA ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239671SA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239675SA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239677SA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239678SA ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239680SA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239682SA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239683SA Μ.Ε.Θ. 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239684SA ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

MONITOR DASH 5000 SHQ 13239686SA ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 

Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί από τεχνικούς ειδικευμένους και εξουσιοδοτημένους για SERVICE των 

μηχανημάτων GE Healthcare από τον κατασκευαστή Οίκο (να προσκομισθεί πιστοποιητικό κατά την 

προσφορά).  

Θα γίνουν όλες οι εργασίες που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συντήρησης  σύμφωνα με τις τελευταίες 
οδηγίες όπως αυτές εκδίδονται από τον κατασκευαστή. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο όλων των φυσιολογικών παραμέτρων που παρακολουθεί το monitor (ΗΚΓ, Μη Επεμβατική 

Αρτηριακή Πίεση,  SpO2, Επεμβατική Αρτηριακή Πίεση, Θερμοκρασία) με διακριβωμένο εξομοιωτή 

ασθενών (patient simulator). 
 Έλεγχο Ηλεκτρικής Ασφάλειας της Συσκευής και των Ενισχυτών αιμοδυναμικών παραμέτρων με το 

εξειδικευμένο σύστημα προσαρμογέων  Electrical Safety Body KIT. 

 Θα γίνει έλεγχος και πιστοποίηση κλινικού δικτύου ελεγκτή δικτύου Ν  (καλωδιώσεων, ενώσεων, 

switch). 
 Θα γίνει έλεγχος όλων των φυσιολογικών παραμέτρων που παρακολουθούνται από τα monitor. 

 Θα αναβαθμιστούν τα λογισμικά των monitor και κεντρικών σταθμών στα νεώτερα διαθέσιμα. 

 Θα γίνει αναζωογόνηση των μπαταριών με ειδική συσκευή εγκεκριμένη από τη GE.  

 Θα γίνει επαναπρογραμματισμός των κεντρικών σταθμών, συντήρηση, σκληρών δίσκων, εκτυπωτών. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια βλάβη θα αποκατασταθεί μόνο με επιπλέον χρέωση του ανταλλακτικού 

και θα σταλεί εκ νέου προσφορά. 

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού στην έδρα του Νοσοκομείου, δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής 

του, βαρύνουν τον ανάδοχο.  
Για όλα τα ανωτέρω να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, διακρίβωσης οργάνων, πιστοποίησης 

τεχνικών και συνεργασίας με τον κατασκευαστικό οίκο (προσκόμιση κατά την προσφορά).  
Τα  προσφερόμενα  μηχανήματα να  συμφωνούν  με  την οδηγία  του  Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 93 / 42 / ΕΕC 

και φέρουν σήμανση CE.  



Να συνοδεύονται  ακόμη  από  τον  αριθμό  του  κοινοποιημένου Οργανισμού.    

Ο ανάδοχος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015, 13485:2016 και ΔΥ8/1348/04, για Εισαγωγές- 

Εξαγωγές, Εμπορία Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικών - Επιστημονικών Μηχανημάτων & Νοσοκομειακού 
Εξοπλισμού (προσκόμιση κατά την προσφορά). 

 
 

                                            

                                                                                           H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ            
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ                                                                                                                                                

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ      
          

                                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ                                                                                                                                                
                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                        
         
        Εσωτ. διανομή 

         -Οικονομικό τμήμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


