
 

 

 

                          Αγξίλην, 28/12/2021 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                     Αξηζκ. Πξση. 17278 

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

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 : ΒΛΑΥΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ    
Σηλέθφνο                  : 26413-61230,233   

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

 

ΘΔΜΑ:  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΓΟΙΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΟΙΜΔΣΡΗΗ» 
 

 
Έτονηας σπόυιν: 

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. Σo ππ. αξηζκ. πξση. 16919/21-12-2021 αίηεκα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Αθηηλνδηαγλσζηηθνύ ηκήκαηνο, θν 

Υξπζαλζαθόπνπιν πύξν. 

5. Σελ αξ. 1592-2021 κε   ΑΓΑ: 6Ω4546904Μ-ΓΒ απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

6. Σελ  αξ. πξση.  17200/27-12-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

 

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

«ΓΟΙΜΔΣΡΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΟΙΜΔΣΡΗΗ» γηα 35 άηνκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα έλα έηνο, κέζσ αλάξηεζεο  

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

   Παρακαλούμε να καηαθέζεηε έφς ηις 11/01/2022, ημέρα ηρίηη και ώρα 14.00μ.μ. ζτεηική 

έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο 

θέμα και ο αριθμός  πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).  

   Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηεο δαπάλεο. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο δεηνύκελεο ππεξεζίαο 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 ην Αθηηλνδηαγλσζηηθό Σκήκα ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361555)     

 

 



ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Προμήθεια δοζιμέηρφν και σπηρεζιών δοζιμέηρηζης για 35 άηομα, προϋπολογιζμού δαπάνης 
4.218,48 € με Φ.Π.Α. για ένα έηος. 

 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΟΙΜΔΣΡΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

Κάζε εξγαζηήξην πνπ παξέρεη ππεξεζίεο δνζηκέηξεζεο πξνζσπηθνύ ζα πξέπεη: 
 Να είλαη εμνπζηνδνηεκέλν από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο σο «ππεξεζία δνζηκεηξίαο», 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ 100 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ ΠΓ 101 (ΦΔΚ 194/Α/20-11-

2018). 
 Να είλαη δηαπηζηεπκέλν ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO/IEC 17025 «Γεληθέο απαηηήζεηο 

γηα ηελ ηθαλόηεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκώλ θαη δηαθξηβώζεσλ» ή ηζνδύλακνπ. Η δηαπίζηεπζε λα 

αθνξά ηελ κέηξεζε αηνκηθώλ δνζηκέηξσλ όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.  

 Να απνζηέιιεη ζε κεληαία βάζε αηνκηθά δνζίκεηξα θαηάιιεινπ ηύπνπ ζην Ννζνθνκείν. Δμαίξεζε 

απνηειεί ε πεξίνδνο Ινπιίνπ-Απγνύζηνπ γηα ηελ νπνία ζα γίλεηαη δίκελε ρξήζε ησλ δνζηκέηξσλ. 
 Κάζε δνζίκεηξν λα θέξεη εηδηθή ζήκαλζε ώζηε λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη θάζε εθηηζέκελνο 

εξγαδόκελνο ην δνζίκεηξν πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 ε θάζε δνζίκεηξν λα αλαγξάθεηαη ε πεξίνδνο ρξήζεο ηνπ. 

 Να δεζκεύεηαη όηη εθόζνλ ηα αηνκηθά δνζίκεηξα δελ επηζηξαθνύλ έγθαηξα, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

κεηξήζεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ηε δόζε θαη δε ζε βάζνο ρξόλνπ ηξηώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία 
απνζηνιήο ησλ δνζηκέηξσλ ζην λνζνθνκείν. 

 Να είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηε ζπκβνιή ηεο δόζεο από θπζηθή αθηηλνβνιία ππνβάζξνπ ή από 

πηζαλή αθηηλνβόιεζε θαηά ηε κεηαθνξά ησλ δνζηκέηξσλ. 
 Να αλαθνηλώλεη ζηνλ επόπηε αθηηλνπξνζηαζίαο ην λνζνθνκείνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο 

παξαθνινύζεζεο εληόο 30 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ησλ αηνκηθώλ δνζηκέηξσλ. 

 Να δεζκεύεηαη όηη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζεη ηε δόζε εληόο κηθξνύ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο (όρη πάλσ από 12 ώξεο) από ηελ άθημε ησλ 

δνζηκέηξσλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ. 
 

Σέινο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα  δειώλνληαη ξεηά ηα παξαθάησ:  
 ν ηύπνο ησλ πξνζθεξόκελσλ δνζηκέηξσλ (νιόζσκν δνζίκεηξν, θαξπνύ, δαθηύινπ,  θαθνύ ηνπ 

νθζαικνύ θιπ.)  

 ε ηερλνινγία δνζηκέηξεζεο (TLD, θηικ, OSL, θιπ.),  

 ην εύξνο ησλ ελέξγεησλ,  

 ην εύξνο ηεο κεηξνύκελεο δόζεο  

 

Πξνζθεξόκελα είδε/ππεξεζίεο δηαγσληζκνύ: 
1) Μέηξεζε αηνκηθώλ δνζηκέηξσλ ζώκαηνο 

 
2) Μέηξεζε αηνκηθώλ δνζηκέηξσλ θαξπνύ 

 
3) Μέηξεζε αηνκηθώλ δνζηκέηξσλ δαθηύισλ 

 

4) Μέηξεζε αηνκηθώλ δνζηκέηξσλ θαθνύ νθζαικνύ 
 

Ο πξνζθέξνλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ έλα ε πεξηζζόηεξα από ηα είδε 1, 2, 3, 4 αξθεί λα 
αλαθέξεηαη ε ηηκή θάζε είδνπο μερσξηζηά  

Δπηπιένλ θάζε ππεξεζία κέηξεζεο δνζηκέηξσλ 1, 2, 3, 4 ζπλδέεηαη κε ηηο παξαθάησ έθηαθηεο ή πάγηεο 

ρξεώζεηο: 
 Υξέσζε κε επηζηξεθόκελνπ δνζηκέηξνπ,  

 Υξέσζε θαηεζηξακκέλνπ δνζηκέηξνπ 

                                                                                                                    Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ      

                                                                                                           ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

                                                                                                 α/α 

                                                                                             ΑΛΜΠΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 

                                                                                                ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 


