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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ  Α Τ Ι Α                                      
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΥΓΕΙΑΣ                                            

6ε ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ                                                             Α Γ Ρ ΗΛ ΗΟ , 28 / 12 / 2022  

ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ                                                                              Αξ. Πξση. 1 8415  
ΓΔΛΗΘΟ  ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΗΣΧΙ/ΛΗΑ                                                                

ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΖ ΚΟΛΑΓΑ ΑΓΡΗΛΗΟΤ         
ΓΗΔΤΘΤΛΖ : ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ                                                           ΣΖ:ΣΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΟ 

ΣΚΖΚΑ :  ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ                                           

Σαρ. Γ/λζε : 3ν ρικ ΔΟ ΑΓΡΗΛΗΟΤ-ΑΛΣΗΡΗΟΤ                          
Πιεξνθνξίεο :ΓΑΙΑΛΖ ΚΑΡΗΑ                                              

Σει. : 26413-61221,229,230,233                                        
Φαμ: 26410-25955  

         Email: promitheies@hospital-agrinio.gr                                                             
                                

                                                                                                
ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ  ΞΖΟΔΠΗΔΠ-ΠΛΡΖΟΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΔΠ 

(7)/2022 ΡΖΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ  
ΑΟ. ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ  I SUPPLIES:   148 -2022 

 

   Σν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4412/08.08.2016 

Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ηεο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) & ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

N.4782/2021. 

ΥΔΣ.1) Ζ αξ. 45ε/21-12-2022 ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα  δηαγσληζκνχ. 

        2) Ζ αξ. δέζκεπζε 1637/12-12-2022  κε ΑΓΑ: ΦΕΘΘ46904Κ-ΘΒΠ αλάιεςε ππνρξέσζεο.   

 

 

 

 

 

ΑΛΑΘΝΗΛΩΛΔΗ 

Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππεξεζίεο – ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο 7 /2022 ηεο ηερληθήο 
ππεξεζίαο  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο σο 

αθνινχζσο: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ΞΗΛΑΘΑΠ ΚΔ ΡΑ ΕΖΡΝΚΔΛΑ ΔΗΓΖ  
  

 
Α/Α ΑΞ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗ
Α 

ΑΗΡΗΝΙΝΓΗΑ   

ΞΝΠΝΡ
ΖΡΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 
/ΡΔΚΑΣΗΝ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 
ΞΟΝ ΦΞΑ ΦΞΑ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖΚ
Δ ΦΞΑ ΘΑΔ 

1 16366 22/11/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ επηζθεπή 
αεξνηξχπαλσλ – 
αεξνπξίνλνπ νζηψλ 
ησλ Υεηξνπξγείσλ» 

1 1.450,00 € 1.450,00 € 24% 1.798,00 € 0889ΑΛ 
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Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ επηζθεπή πεγήο 
ιαπαξνζθνπηθήο 
θάκεξαο ησλ 
Υεηξνπξγείσλ 
 γηα ηελ επηζθεπή ηεο 
πεγήο 
ιαπαξνζθνπηθήο 
θάκεξαο LEMKE 
VISION HDC907 
OPTIMUM ησλ 
ρεηξνπξγείσλ 1 280,00 € 280,00 € 24% 347,20 € 0889ΑΛ 

3 15778 11/12/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηνλ ειαηνρξσκαηηζκφ 
ηνπ δηακεξίζκαηνο 
Β1 ηεο νδνχ 
Παπαζηξάηνπ 71, 
Αγξίλην 1 1.800,00 € 1.800,00 € 24% 2.232,00 € 0863ΑΛ 

4 16066 17/11/2022 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ επηζθεπή ηεο 
νδνληηαηξηθήο έδξαο 
ηνπ 1νπ 
Σ.Δ.Οδνληηαηξείνπ 1 280,00 € 280,00 € 24% 347,20 € 0889ΑΛ 

5 16112 

18/11/2022 Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ επηζθεπή 
αλαιπηή αεξίσλ 
αίκαηνο ABL825 ηεο 
Κ.Δ.Θ 

1 960,00 € 960,00 € 24% 1.190,40 € 1439ΑΛ 

6 16320 

22/11/2022 Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ πξνιεπηηθή 
ζπληήξεζε ησλ 

κηθξνζθνπίσλ ησλ 
Γηαγλσζηηθψλ 
Δξγαζηεξίσλ-
Αηκνδνζίαο-
Κεζνγεηαθήο 
Αλαηκίαο 

21 142,86 € 3.000,00 € 24% 3.720,00 € 0889ΑΛ 

7 15436 

7/11/2022 Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ εηήζηα 
ζπληήξεζε θαη 
αλαβάζκηζε ηνπ 
κεραλήκαηνο 
αλνζντζηνρεκείαο 
Autostainer Link48 
ηνπ 

Παζνινγναλαηνκηθνχ 
Σκήκαηνο 

1   2.400,00 € 24% 2.976,00 € 1439ΑΛ  

1   1.000,00 € 24% 1.240,00 € 0889ΑΛ 

8 16866 

1/12/2022 Δγθξηζε 
δαπάλεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή 
ςεπδνξνθήο ζην 2ν 

Αθηηλνινγηθφ 
εξγαζηήξην ηνπ 
Αθηηλνινγηθνχ 

ηκήκαηνο 1 900,00 € 900,00 € 
4

24% 1.116,00 € 0879ΑΛ 

9 17358 

9/12/2022 Δπηζθεπή βνιίδσλ 

ηνπ ζσιελσηνχ 
ηαρπδξνκείνπ 2 25,00 € 50,00 € 24% 62,00 € 1439ΑΛ 

ΤΛΟΙΟ 12.120,00€ 
 
15.028,80€ 

   

 
   Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ, 

φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΓΑΞΑΛΖΠ : 15.028,80€ με Φ.Ξ.Α. 



 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ:    12/01/2023  ΩΟΑ 12:00 
 

    Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνκεζεπηψλ, ην Λνζνθνκείν 

δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ κέζσ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ / πξνζθνξψλ iSupplies 

(http://isupplies.gr) ηεο εηαηξείαο iSmart P.C. 

    Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζηε λα ζπκκεηέρεηε θαη λα ππνβάιεηε απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο 

ή/θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεηε θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηελ εθαξκνγή. 

    Ζ εγγξαθή ζηελ πιαηθφξκα iSupplies είλαη δσξεάλ θαη γίλεηαη είηε κέζσ ηειεθψλνπ ζηελ iSmart P.C. ζην 

2103601671 είηε ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή θφξκα εγγξαθήο ζηε δηεχζπλζε: http://isupplies.gr/auth/register. 

   Γηα θάζε δηαγσληζκφ πνπ θαιείζηε λα ζπκκεηέρεηε, ζα ελεκεξψλεζηε κέζσ email ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο πνπ ζα δειψζεηε θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. 

    Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πιαηθφξκα iSupplies κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηα 

αθφινπζα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο: email: info@isupplies.gr, ηει: 2103601671. 

    Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα, ζηηο πξνζθνξέο ζα βεβαηψλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηελ επηζχλαςε ή αλαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο CE MARK θαη ISO θαη έγθξηζεο ΔΟΦ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. ή 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ νξγαληζκνχο εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 
 
Ξαρακαλείζθε να ζσμμεηέτεηε μόνο εθόζον έτεηε εηοιμοπαράδοηο σλικό και άμεζη παράδοζη. 

 

ΞΑΟΑΘΑΙΝΚΔ ΝΞΩΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΠΑΠ ΛΑ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΡΑ ΘΑΡΩΘΗ: 

1. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηα θάησζη ζηνηρεία απαξαίηεηα: 

α)  Θσδηθφο είδνπο Λνζνθνκείνπ 

β)  Θσδηθφο είδνπο εηαηξείαο 

γ)  Θσδ. Θαηαζθεπαζηή 

δ)  Θαηεγνξία θαη πεξηγξαθή πιηθνχ 

ε)   REF Number 

ζη)  Θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

2. ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο παξαηεξεηεξίνπ είδνπο 

(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) θαη ε ηηκή παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ ή λα θαηαηεζεί 

ππεχζπλε δήισζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη ζε απηφ. 

3. Θαη' εθαξκνγή ηνπ λ. 4600/2019, δελ απαηηείηαη πιένλ θαηαρψξεζε ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ πνπ έρεη ιάβεη απφ ην 

κεηξψν ηνπ ΔΘΑΠΣΤ, αιιά αληίζηνηρε απφ ηνλ ΔΟΦ. Θα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ 

πξντφληνο ζην Κεηξψν Ηαηξνηερλνινγηθνχ ηνπ ΔΟΦ (GreMDIS), πην ζπγθεθξηκέλα ν Θσδηθφο ΔΟΦ θαη Τπεχζπλε 

Γήισζε αληηζηνίρηζεο ηνπ θσδηθνχ ΔΟΦ κε ηνλ ΔΑΛ. 

4. Λα δειψλεηαη φηη φια ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο CΔ. 

5. Λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο θαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

6. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηα πιηθά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ αηηήκαηφο καο, παξαθαινχκε γηα έγγξαθε ελεκέξσζε 

θαη απφ πνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη απηά δηαζέζηκα απφ ηελ εηαηξεία ζαο. ε πεξίπησζε κε δήισζεο ελλνείηαη 

φηη ππάξρεη εηνηκνπαξάδνην πιηθφ θαη θαη επέθηαζε άκεζε παξάδνζε. 

7. Παξαθαινχκε φπσο επηζπλάπηεηε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζαο ζηελ πιαηθφξκα iSupplies: 

Α) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, 

Β) Σερληθή πξνζθνξά, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη 

Γ) Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (ΠΟΗΛΗΘΟ ΚΖΣΡΧΟ, ΑΦΑΙΗΣΗΘΖ ΘΑΗ ΦΟΡΟΙΟΓΗΘΖ ΔΛΖΚΔΡΟΣΖΣΑ, 

ΒΔΒΑΗΧΖ ΓΔΚΖ).ε πεξίπησζε κε δπλαηφηεηαο πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δέρεηαη ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α'75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε 

πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα αγνξάο ππφ 

ηελ αίξεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα ηα πξνζθνκίζεη κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά κέζσ mail ζηελ γξακκαηέα ηεο Έξεπλαο Αγνξάο. Σα παξαπάλσ δελ 

εθαξκφδνληαη ζε δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία ίζε ή θαηψηεξε ησλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) 

επξψ (ρσξίο ΦΠΑ). 

 
ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΓΔΛ ΓΗΛΝΛΡΑΗ ΓΔΘΡΔΠ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΗΞΡΝΛΡΑΗ 

Ριμή προζθοράς: Αλαιπηηθά ζε ΔΤΡΧ θαη ζηαζεξή κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ. Λα δειψλεηαη θαη ν 

http://isupplies.gr/
http://isupplies.gr/auth/register
mailto:info@isupplies.gr
http://84.205.248.47/front.php/simple/listing


ΦΠΑ πνπ ππφθεηηαη ην είδνο. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ Σηκή Παξαηεξεηεξίνπ (φπνπ 

ππάξρεη). 

Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην Π. Σ. ηεο ΔΠΤ (άξζξν 24 ηνπ Λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην λνζνθνκείν. 

 

Σρόνος ιζτύος προζθορών: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο γηα 

ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο  εκέξεο. 

 
Ρρόπος παράδοζης - παραλαβής: 

 Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ 

εηδψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ, ε κεηνδφηξηα εηαηξία νθείιεη λα εηδνπνηήζεη 

εγγξάθσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 

γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Σα ππφ παξαγγειία είδε ζα παξαδίδνληαη φια καδί θαη φρη ηκεκαηηθά θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα 

ηηκνιφγηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζην ηηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή λα αλαγξάθεηαη φηη πξφθεηηαη γηα πιηθά ηεο 

αίηεζεο, ν θσδηθφο ηνπ είδνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ε επσλπκία, θαη ζε θάζε παξαζηαηηθφ αγνξάο (δειηίν απνζηνιήο 

θαη ηηκνιφγην) θσδηθφο ΔΟΦ θ.η.ι. 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα είδε ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε πεξίπησζε 

απφξξηςεο εηδψλ εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, εθ' φζνλ απηά δελ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα 

αληηθαζίζηαληαη δσξεάλ εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
 
 
Διδικοί Όροι ζσμμεηοτής: 
 

1. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη θέξεη εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ 

επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο ζε 

πεξίπησζε κε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ. 

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά είηε γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, θαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο 

πνζφηεηαο. Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

ζα απνξξίπηνληαη. 

3. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ 

ακέζσο επφκελε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο θαη ηελ δηαθνξά ηεο ηηκήο πνπ 

πξνθχπηεη ζα ηελ επηβαξχλεηαη ε εηαηξεία ζηελ νπνία έγηλε αξρηθά ε θαηαθχξσζε / αλάζεζε. 

4. Σν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο πξνζθεξφκελεο ηηµήο µε ηε κεηνδφηξηα 

εηαηξεία. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηµεο ή ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο επηιέγεηαη ν 

κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηµεο ή 

ηζνδχλαµεο πξνζθνξέο. 

5. Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά - δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην 

ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Λφκνπο θαη 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ 

6. Ο Πξνκεζεπηήο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη κε ηα νπνία θαη ζπκθσλεί. 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Α/Α  1) «Ζγκριςη δαπάνησ για την επιςκευή αεροτρφπανων – αεροπρίονου οςτϊν των Χειρουργείων» 

 

Δπηζθεπή ηνπ αεξνπξίνλνπ-αεξνηξχπνπ νξζνπεδηθψλ επεκβάζεσλ De Soutter WQ-707 κε ζεηξηαθφ αξηζκφ 
19/430620 ησλ νξζνπεδηθψλ ρεηξνπξγείσλ. 

 

Απαιηείηαι από ηον ανάδοσο και ηον καηαζκεςαζηικό οίκο να λειηοςπγεί με ζύζηημα διασείπιζηρ 

ποιόηηηαρ ζύμθυνα με ηα διεθνή ππόηςπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015,  ο ανάδοσορ να θέπει 



ζςμμόπθυζη με ηιρ απαιηήζειρ ηηρ Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 ηος Τπ.Τγείαρ και να θέπει πιζηοποίηζη 

από ηον καηαζκεςαζηικό οίκο De Soutter ηυν ανηαλλακηικών ηος. 

Όλα ηα παπαπάνυ αποδεικνύονηαι με ηα ανηίζηοισα δικαιολογηηικά καηά ηην καηάθεζη ηηρ 

πποζθοπάρ.  

 

 

 

Α/Α 2): «Ζγκριςη δαπάνησ για την επιςκευή πηγήσ λαπαροςκοπικήσ κάμερασ των Χειρουργείων» 

Δπηζθεπή ηεο πεγήο ιαπαξνζθνπηθήο θάκεξαο LEMKE VISION HDC907 OPTIMUM ησλ ρεηξνπξγείσλ. 

Δξγαζίεο επηζθεπήο: 
- αληηθαηάζηαζε ηξνθνδνηηθνχ 

- επηζθεπή θηο 

- έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

 

Ο αλάδνρνο λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα επηζθεπαζκέλα κέξε 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ. 

Σα φπνηα αληαιιαθηηθά αληηθαηαζηήζεη λα είλαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Λα θαηαηεζνχλ βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ΓΤ8δ/Γ.Π. ΟΗΘ/1348 (ΦΔΘ 
32/Β/2004), Δ3/833 (ΦΔΘ 1329/Β/1999) πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζή δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ην 
πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2015 κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

Α/Α 3) «Ζγκριςη δαπάνησ για τον ελαιοχρωματιςμό του διαμερίςματοσ Β1 τησ οδοφ Παπαςτράτου 71, 
Αγρίνιο»  

Εςωτερικόσ ελαιοχρωματιςμόσ του διαμερίςματοσ Β1 ςτθν οδό Ραπαςτράτου 71, Αγρίνιο 
ιδιοκτθςία του Νοςοκομείου Αγρινίου που χρθςιμοποιείται από τον Ξενϊνα ΙΙΔΑ για τθν αποςυλοποίθςθ 
τροφίμων του. 

Αναλυτικότερα οι χϊροι και οι εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν: 
ΧΩΡΟΙ: 
Σαλόνι-κακιςτικό  (1) 
Υπνοδωμάτια (2) 
Κουηίνα (1) 
Διάδρομοσ (1) 
Αποκικθ (1) 
Μπάνιο (1) 
 
ΕΡΓΑΙΕ:  
Πλεσ οι τοιχοποιίεσ κα τριφτοφν, κα ςτοκαριςτοφν όπου χρειάηεται, κα αςταρωκοφν τοπικά και κα 

περαςτοφν με τρία (3) χζρια πλαςτικό χρϊμα αντιμουχλικό. 
Το ςαλόνι-κακιςτικό και ο διάδρομοσ κα περαςτοφν με κωδικό χρϊματοσ 220-10YR με τρείσ (3) 

ςτρϊςεισ, ενϊ τα υπνοδωμάτια, κουηίνα και αποκικθ κα περαςτοφν με κωδικό χρϊματοσ 330-30YR με 
τρείσ (3) ςτρϊςεισ. 

Οι οροφζσ κα περαςτοφν με πλαςτικό χρϊμα λευκό με τρείσ (3) ςτρϊςεισ. 
Ντουλάπεσ, πόρτεσ και καςϊματα κα τριφτοφν, κα περαςτοφν με μία ςτρϊςθ βελατοφρα νεφτιοφ, 

για να καλυφτοφν κιτρινίλεσ και μουτηοφρεσ από μαρκαδόρουσ, και ςτθ ςυνζχεια με δφο ςτρϊςεισ 
λαδομπογιάσ με κωδικό 220-10YR. 

Πλα τα υλικά κα είναι τθσ ΒΙΒΕΧΩΜ  ποιότθτασ Α. 
 



 

Α/Α 4) «Ζγκριςη δαπάνησ για την επιςκευή τησ οδοντιατρικήσ ζδρασ του 1ου Σ.Ε.Οδοντιατρείου» 
Επιςκευι τθσ ςυςκευισ αφαίρεςθσ τρυγίασ τθσ οδοντιατρικισ ζδρασ TKD TITANUS-E NEODENT με sn: 2669-13 

του 1ου Τακτικοφ Εξωτερικοφ Οδοντιατρείου λόγω βλάβθσ. 
Με το πζρασ των εργαςιϊν κα κατατεκεί το Δελτίο Εργαςιϊν καλισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ. 
Απαιτείται από τον ςυντθρθτι να λειτουργεί με ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα διεκνι 

πρότυπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να φζρει ςυμμόρφωςθ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υ.Α. 
ΔΥ8δ/ΓΡ/οικ.1348/04. 

Να κατατεκοφν τα ανωτζρω με τθν προςκόμιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
 

 

Α/Α 5) «Ζγκριςη δαπάνησ για την επιςκευή αναλυτή αερίων αίματοσ ABL825 τησ Μ.Ε.Θ.» 

 

Δπιζκεςή ηος ενόρ εκ ηυν δύο αναλςηών αεπίυν αίμαηορ ABL825 ηος οίκος Radiometer Medical A/S με 

s/n: 754R0716N0005 ηηρ ΜΔΘ λόγυ βλάβηρ. 

Απαιηείηαι η ανηικαηάζηαζη ενόρ Yearly Kit. 

Η διαπίζηυζη ηηρ βλάβηρ έγινε καηόπιν επίζκετηρ ηος ηεσνικού ηηρ εηαιπίαρ ΓΔΛΣΑ ΙΑΣΡΙΚΗ και 

ζύμθυνα με ηο δεληίο επιζκεςήρ A25118/. 

Δπιζςνάπηεηαι η οικονομική πποζθοπά ηηρ εηαιπίαρ ΓΔΛΣΑ ΙΑΣΡΙΚΗ αποκλειζηικόρ ανηιππόζυπορ ηος 

καηαζκεςαζηικού οίκος Radiometer Medical A/S και ππομηθεύηπια εηαιπία αναλώζιμυν ςλικών ηηρ 

Μ.Δ.Θ. 
 

  

Α/Α 6) «Ζγκριςη δαπάνησ για την προληπτική ςυντήρηςη των μικροςκοπίων των Διαγνωςτικϊν Εργαςτηρίων-
Αιμοδοςίασ-Μεςογειακήσ Αναιμίασ» 

ςνηήπηζη είκοζι ενόρ (21) μικποζκοπίυν (και με κάμεπα όποια διαθέηοςν) πος βπίζκονηαι ζε λειηοςπγία 

ζηα Γιαγνυζηικά Δπγαζηήπια, ζηην Αιμοδοζία και ηη Μονάδα Μεζογειακήρ Αναιμίαρ. 

Η ηελεςηαία ζςνηήπηζη ππαγμαηοποιήθηκε ηον Αύγοςζηο ηος 2020. 

 

Αναλςηικόηεπα ηα μικποζκόπια: 
LEICA DM 1000  με sn 360457 

 

LEICA DM 1000 με sn 360460 

 

LEICA DM 1000 με sn 293658-072007 

 

LEICA DM 1000 με sn 360458 

 

LEICA DM 1000 με sn 360476 

 

LEICA DM 1000 με sn 297948-012008 

 

LEICA DM 1000 με sn 360454 

 

LEICA DM 1000 με sn 360466 

 

LEICA DM 1000 με sn 360448 

 

LEICA DM 1000 με sn 360350 

 

LEICA DM 1000 με sn 360462 

 

LEICA DM 1000 με sn 360461 

 



LEICA DM 1000 με sn 360459 

 

LEICA DM 1000 με sn 360464 

 

LEICA DM 1000 με sn 360455 

 

LEICA DM 2000 and DFC345 FX με sn 355219 

 

LEICA DM 2000 and DFC345 FX με sn 355216 

 

OLYMPUS BX40CYF 5M00950 

 

OLYMPUS CX40RF200 0D02112 

 

OLYMPUS BH-2 239120  

 

NIKON OPTIHOT-2 135585 

 

Απαιηείηαι από ηον ανάδοσο να λειηοςπγεί με ζύζηημα διασείπιζηρ ποιόηηηαρ ζύμθυνα με ηα διεθνή 

ππόηςπα EN ISO 13485:2016 και EN ISO 9001:2015, να θέπει ζςμμόπθυζη με ηιρ απαιηήζειρ ηηρ 

Τ.Α.Τ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 ηος Τπ.Τγείαρ. 

Οι ηεσνικοί πος θα εκηελέζοςν ηιρ επγαζίερ ζςνηήπηζηρ θα ππέπει να διαθέηοςν ηοςλάσιζηον πιζηοποιηηικό 

εκπαίδεςζηρ από ηον καηαζκεςαζηικό οίκο LEICA. 

Σα ανυηέπυ να αποδεικνύονηαι με ηα ανηίζηοισα δικαιολογηηικά με ηην καηάθεζη ηηρ οικονομικήρ 

πποζθοπάρ. 

 
ΝΗ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛ ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΝΙΩΛ ΡΩΛ ΚΗΘΟΝΠΘΝΞΗΩΛ ΘΑΗ 

ΝΣΗ ΡΚΖΚΑ ΑΡΩΛ, ΓΗΑΦΝΟΔΡΗΘΑ ΓΔΛ ΘΑ ΓΗΛΝΛ ΑΞΝΓΔΘΡΔΠ. 
 

 
Α/Α 7) «Ζγκριςη δαπάνησ για την ετήςια ςυντήρηςη και αναβάθμιςη του μηχανήματοσ ανοςοϊςτοχημείασ 

Autostainer Link48 του Παθολογοανατομικοφ Σμήματοσ» 

Δηήζια άπαξ ζςνηήπηζη ηος μησανήμαηορ ανοζοφζηοσημείαρ Autostainer Link48 με s/n AS2694D1211 ηος 

καηαζκεςαζηικού οίκος DAKO ηος Παθολογοαναηομικού Σμήμαηορ αλλά και ηην απαπαίηηηη αναβάθμιζη 

ηος εξοπλιζμού πποκειμένος να εξαζθαλιζηεί η ζςμβαηόηηηά ηος με ηα ανηιδπαζηήπια ηα οποία ππόκειηαι 

να έσοςν αλλαγέρ ζηο barcode ηοςρ.  

Α) ηο κόζηορ ηηρ ζςνηήπηζηρ πεπιλαμβάνονηαι η επγαζία και ηο kit πποληπηικήρ ζςνηήπηζηρ ηος 

μησανήμαηορ (Preventive Maintenance Spare Part Kit (PMI kit) LINK 48. 

Β) ηο κόζηορ αναβάθμιζηρ ηος μησανήμαηορ πεπιλαμβάνονηαι ο κάηυθι εξοπλιζμόρ: 

- HB 8200 CMT 15-2400/4GB/DVD/W10PRO (1 ημσ.) 

- HHB Scanner f Dako Solutions 

καθώρ οι εξήρ επγαζίερ: 

- Ανηικαηάζηαζη Η/Τ/workstation ζηο ζύζηημα 

- Μεηαθοπά ηηρ κάπηαρ επικοινυνίαρ OMS και ηος καλυδίος ζηον νέο Η/Τ 

- Μεηαθοπά βάζηρ δεδομένυν 

- Μεηαθοπά calibration files για ηη λειηοςπγία ηος ζςζηήμαηορ 

- Μεηαθοπά και πύθμιζη ζειπιακού καλυδίος επικοινυνίαρ barcode βπασίονα 

- Έλεγσορ καλήρ λειηοςπγίαρ 

- Γημιοςπγία ζςνολικού backup ηος ζςζηήμαηορ ζε απσείο εικόναρ ανάκηηζηρ. 

  

Οι ςπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ θα εκηελούνηαι από ηεσνικούρ εκπαιδεςμένοςρ από ηον 

καηαζκεςαζηικό οίκο DAKO. Να καηαηεθούν ηα ζσεηικά πιζηοποιηηικά με ηην οικονομική πποζθοπά. 

Σα ανυηέπυ ανηαλλακηικά θα ππέπει να είναι απόλςηα ζςμβαηά με ηο μησάνημα. Απαιηείηαι από ηον 

ζςνηηπηηή να λειηοςπγεί με ζύζηημα διασείπιζηρ ποιόηηηαρ ζύμθυνα με ηα διεθνή ππόηςπα EN ISO 

13485:2016 και EN ISO 9001:2015 και να θέπει ζςμμόπθυζη με ηιρ απαιηήζειρ ηηρ Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/οικ.1348/04 ηος Τπ.Τγείαρ. Σα ανυηέπυ να αποδεικνύονηαι με ηα ανηίζηοισα πιζηοποιηηικά με 

ηην οικονομική πποζθοπά. 



 
Α/Α 8) «Ζγκριςη δαπάνησ για την καταςκευή ψευδοροφήσ ςτο 2ου Ακτινολογικό Εργαςτήριο του Ακτινολογικοφ 

Σμήματοσ» 
Καταςκευι ψευδοροφισ 23τμ με ορυκτι ίνα, ςτο 2ο Ακτινολογικό εργαςτιριο του Ακτινολογικοφ Τμιματοσ 

ϊςτε να καλυφκοφν οι υπάρχουςεσ ςωλθνϊςεισ και καλωδιϊςεισ. Ο χϊροσ είχε παραδοκεί χωρίσ ψευδοροφι. 
Οι εργαςίεσ που πρζπει να γίνουν είναι : 
Να τοποκετθκεί περιμετρικά του χϊρου γωνιά ςτθν οποία κα ςτθριχκεί θ καταςκευι. Να τοποκετθκοφν ντίηεσ 

ςτθν οροφι για να κρεμαςτοφν οι οδθγοί ορυκτισ ίνασ. Να τοποκετθκοφν οδθγοί ςτθρίξεωσ 1,20μ και ενδιάμεςα 
οδθγοί 0,60μ ςτα οποία κα κακίςουν οι πλάκεσ ορυκτισ ίνασ 0,60×0,60μ τθσ Knauf. Επίςθσ κα πρζπει να μείνουν 
τζςςερισ υποδοχζσ για φωτιςτικά ςϊματα 0,60×0,60μ. 
 
 
Α/Α 9) «Ζγκριςη δαπάνησ για την επιςκευή βολίδων του ςωληνωτοφ ταχυδρομείου» 

 

επηζθεπή δχν βνιίδσλ ηνπ ζσιελσηνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ καο 

 

Ζ δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ αλαγθψλ έγηλε θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκέλεο επίζθεςεο ηεο ζπκβαζηνχρνπ εηαηξίαο 
ζσιελσηψλ ηαρπδξνκείσλ TELEPOST. 

Δπηζπλάπηεηαη ην αλσηέξσ ζρεηηθφ. 

 

                                                                                                                         Ν  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 

 

                                                                                                           ΠΔΟΑΠΘΔΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ ΡΝ ΗΩΑΛΛΖ 


