Αγρίνιο, 04 Ιουνίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ
Γραθείο
: Προμηθειών
Σατ. Γ/νζη

Αριθμ. Πρωτ. 8411

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ο

: 3 τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο
Πληροθορίες : Δ. Παπαϊωάννοσ
Σηλ.

: 26413-61229

Fax

: 26410-25955

E-maill

gnaprom@gmail.com

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΠΙΚΔΤΔ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ»
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:

1. ΔπηζθεπΪ αεξαγσγνύ παξνρΪο αΩξα αεξνηξύπαλνπ ησλ ρεηξνπξγεΫσλ, προϋπολογιζμού
δαπάνης 130,00 € + Φ.Π.Α.
2. ΔπηζθεπΪ αεξνπξΫνλνπ νζηώλ ησλ ρεηξνπξγεΫσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 380,00 € +
Φ.Π.Α.
3. ΓηΨγλσζε βιΨβεο θαη ελδερόκελε απνθαηΨζηαζΪ ηεο ζηνλ θαξδηνινγηθό ππεξερνηνκνγξΨθν GE
Logiq P6, προϋπολογιζμού δαπάνης 550,00 € + Φ.Π.Α.
4. ΔπηζθεπΪ ηξηώλ ρεηξνπξγηθώλ ηξαπεδώλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 550,00 € + Φ.Π.Α.
5. ΔπηζθεπΪ δύν θαξδηνγξΨθσλ ζε Ρ.Δ.Η. θαη ΝξζνπεδηθΪ ΘιηληθΪ ,προϋπολογιζμού δαπάνης
250,00 € + Φ.Π.Α.
6. ΞξνκΪζεηα πεξηρεηξΫδσλ γηα DINAMAP V100 GE ησλ ΡΔΞ, προϋπολογιζμού δαπάνης 100,00 €
+ Φ.Π.Α.
ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ: 1.960,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππόςηλ:
1. Ρηο δηαηΨμεηο ζε ηζρύ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « ΞξνκΪζεηεο ΓεκνζΫνπ ΡνκΩα θαη ξπζκΫζεηο
ζπλαθώλ ζεκΨησλ» δειαδΪ ηηο παξ. 1 Ωσο 11 ηνπ Ψξζξνπ 2 θαη ην Ψξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Λ.4412/2016.
2. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθό Πύζηεκα γεΫαο θαη ΘνηλσληθΪο Αιιειεγγύεο θαη ινηπΩο δηαηΨμεηο»
(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηΪζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07).
3. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «ΞξνκΪζεηεο θνξΩσλ επνπηεπνκΩλσλ από ην ΞΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07).
4. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ΔιιεληθΪο ΛνκνζεζΫαο ζηελ νδεγΫα 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ησλ θαζπζηεξΪζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθΩο ζπλαιιαγΩο».
5. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθΪ
αλΨξηεζε λόκσλ θαη πξΨμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγΨλσλ ζην δηαδΫθηπν
«Ξξόγξακκα δηαύγεηα» θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο».
6. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ ΞΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « ΑλΨιεςε πνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηΨθηεο».
7. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ Ψξζξνπ 27 παξ. 12 «κΩρξη ηελ νινθιΪξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη

ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ Ωρνπλ ιΪμεη ζπκβΨζεηο Ϊ θαζ’ νηνλδΪπνηε ηξόπν δηαπξαγκΨηεπζε γΫλεηαη κε βΨζε ηε
ρακειόηεξε ηηκΪ ηεο εγρώξηαο αγνξΨο όπσο θαηαγξΨθεηαη ζην ΞαξαηεξεηΪξην ηνπ Ψξζξνπ 24 ηνπ
Λ3846/2010»

8. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΩο δεκνζηνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη επνπηεΫαο (ελζσκΨησζε ηεο ΝδεγΫαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο εθηόο ησλ παξαγξΨθσλ 1 Ωσο 5
ηνπ Ψξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγΪζεθαλ κε ην Λ.4412/2016.
9. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) ΚΩηξα ζηΪξημεο θαη αλΨπηπμεο ηεο ειιεληθΪο
νηθνλνκΫαο, νξγαλσηηθΨ ζΩκαηα πνπξγεΫνπ Νηθνλνκηθώλ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο εθηόο ησλ Ψξζξσλ 134 Ωσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξΨθνπ 5 ηνπ Ψξζξνπ 201 πνπ θαηαξγΪζεθαλ κε ην Λ.4412/2016.
10. Ζ αξηζκ. 21/10-11-2015 ζΩκα 22ν απόθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνΫα εγθξΫζεθε ην ΞΞ 2015 από ην
ΛνζνθνκεΫν.
11. Ρν ππ’αξ.4708/16-9-2016 Ωγγξαθν ηεο ΔΞ ζρεηηθΨ κε ηελ Ωγθξηζε ηνπ ΞΞ 2015 θαη αθνινύζσο ηα
ππ.αξηζκ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 θαη 4747/20-9-2016 κε ηα νπνΫα καο ελεκεξώλνπλ λα
δηελεξγνύκε ηηο πξνκΪζεηεο από ηα ηζρύνληα ΞΞ Ωσο ηνλ θαζνξηζκό ζύκθσλα κε ην Λ.4412/2016 θνξΩσλ
δηελΩξγεηαο γηα ηε δηελΩξγεηα δηαγσληζκώλ ζε επΫπεδν θεληξηθΪο δξαζηεξηόηεηαο αγνξΨο (ΘΑΑ).
12. Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκόζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη πεξεζηώλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο
ΝδεγΫεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
13. Ρν ππ.αξηζκ. 4584/30-9-2016 Ωγγξαθν ηνπ Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. ζύκθσλα κε ην νπνΫν αλακΩλεηαη, ην ακΩζσο

επόκελν ρξνληθό δηΨζηεκα, ε επεμεξγαζΫα ζύληαμεο ειεθηξνληθώλ πξνηύπσλ ηεπρώλ δηαθΪξπμεο γηα
πξνκΪζεηεο θαη γεληθΩο ππεξεζΫεο.
14. Ρα αξηζκ. πξση. 6592/25-04-2018, 7120/07-05-2018, 7620/17-05-2018 ,7621/17-05-2018 , 7757/21-052018 θαη 7760/21-05-2018 αηηΪκαηα ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο.
15 . Ρηο αξ. 978 κε ΑΓΑ:7AY846904Κ-Λ7Μ θαη 979 κε ΑΓΑ:Υ74Τ46904Κ-679 απνθΨζεηο δΩζκεπζεο
δαπΨλεο.
16. Ρελ αξηζκ. πξση. 8366/04.06.2018(κε ΑΓΑ: 61ΒΓ46904Κ-ΕΘΒ) απόθαζε ηνπ ΓηνηθεηΪ γηα ηελ Ωγθξηζε
ηεο δηαδηθαζΫαο ππνβνιΪο πξνζθνξώλ.

Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ-ΛνζειεπηηθΪ ΚνλΨδα ΑγξηλΫνπ πξνβαΫλεη ζηελ δηελΩξγεηα δηαδηθαζΫαο
ζπιινγΪο θιεηζηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα δηΨθνξεο επηζθεπΩο θαη πξνκΪζεηεο ηεο ΡερληθΪο
πεξεζΫαο, Ψθξσο απαξαΫηεηεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγΫα ηνπ, κΩζσ αλΨξηεζεο ζηελ ηζηνζειΫδα
ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ θαη ζηε Γηαύγεηα, ζύκθσλα κε ηα παξαπΨλσ ζρεηηθΨ.
Ξαξαθαινύκε λα θαηαζΩζεηε έως ηις 15-06-2018, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14.00μ.μ.
ζρεηηθΪ έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική
προζθορά » ηο θέμα και ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
Πεκεηώλεηαη όηη :
Νη ελδηαθεξόκελνη πξΩπεη καδΫ κε ηελ πξνζθνξΨ ηνπο λα ππνβΨινπλ θαη ηα παξαθΨησ:
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
πεύζπλε δΪισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ψξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθΨζηνηε ηζρύεη, ζηελ
νπνΫα πξΩπεη:
 Λα αλαγξΨθνληαη ηα ζηνηρεΫα ηεο δηαγσληζηηθΪο δηαδηθαζΫαο θαη όηη απνδΩρνληαη πιΪξσο ηνπο όξνπο
ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνΫα ζπκκεηΩρνπλ.
 Λα δειώλεηαη όηη κΩρξη θαη ηελ εκΩξα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο εΫλαη:
αζθαιηζηηθΨ ελΪκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξΩο θνηλσληθΪο αζθΨιηζεο
(θύξηαο θαη επηθνπξηθΪο) θαη θνξνινγηθΨ ελΪκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΩο ππνρξεώζεηο
 Λα δειώλεηαη όηη κΩρξη θαη ηελ εκΩξα ππνβνιΪο ηεο πξνζθνξΨο ηνπο εΫλαη εγγεγξακκΩλνη ζην νηθεΫν
επαγγεικαηηθό επηκειεηΪξην.
. Λα δειώλεηαη ππεύζπλα, όηη ζε πεξΫπησζε πνπ αλαδεηρζεΫ αλΨδνρνο γηα θΨπνηα επηζθεπΪ Ϊ πξνκΪζεηα,
όπσο απηΩο αλαγξΨθνληαη παξαθΨησ , δεζκεύεηαη λα ηελ εθηειΩζεη ζε ρξνληθό δηΨζηεκα πνπ ζα ηνπ
νξΫζεη ην ΛνζνθνκεΫν.
Ν ρξόλνο πιεξσκΪο ζα εΫλαη ζύκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003.
Νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ ΡερληθΪ πεξεζΫα ηνπ ΛνζνθνκεΫνπ γηα επηπιΩνλ
πιεξνθνξΫεο. (ηει.2641361554)
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΔπηζθεπΪ αεξαγσγνύ παξνρΪο αΩξα αεξνηξύπαλνπ microaire κε θσδηθό 9013-000. ΑπαηηεΫηαη ε
αληηθαηΨζηαζε εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ζσιΪλα.

2. ΔπηζθεπΪ ελόο αεξνπξΫνλνπ νζηώλ Microaire κε θσδηθό 7200-200 θαη sn:1224.
Ν αλΨδνρνο λα παξαδώζεη κε ην πΩξαο ησλ εξγαζηώλ εγγύεζε θαιΪο ιεηηνπξγΫαο γηα ηα
επηζθεπαζκΩλα κΩξε δηΨξθεηαο 6 κελώλ. Ρα δε αληαιιαθηηθΨ λα πξνκεζεύνληαη από
πηζηνπνηεκΩλνπο ζπλεξγΨηεο θαη λα θΩξνπλ ζΪκαλζε CE. Λα θαηαηεζεΫ βεβαΫσζε ζπκκόξθσζεο
ζύκθσλα κε ηηο ππνπξγηθΩο απνθΨζεηο Γ8δ/Γ.Ξ. ΝΗΘ/1348 (ΦΔΘ 32/Β/2004) θαη πηζηνπνηεηηθό EN
ISO 9001:2008.
3. ΓηΨγλσζε βιΨβεο θαη επαλεγθαηΨζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ ζπζηΪκαηνο ππεξερνηνκνγξαθΫαο
H2294US12 LOGIQ P6 ηεο GE κε sn: 216108SU ηεο ΘαξδηνινγηθΪο ΘιηληθΪο, Ωπεηηα από πξόβιεκα
πνπ παξνπζηΨζηεθε ζην κερΨλεκα θαηΨ ηελ εθθΫλεζΪ ηνπ.
ΑπαηηεΫηαη από ηνλ πξνκεζεπηΪ λα ιεηηνπξγεΫ κε ζύζηεκα δηαρεΫξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα
δηεζλΪ πξόηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΩξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο
απαηηΪζεηο ηεο .Α. Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γεΫαο. Ρα αλσηΩξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα
αληΫζηνηρα δηθαηνινγεηηθΨ.

4. ΞξνκΪζεηα θαη ηνπνζΩηεζε ηξηώλ (3) κπαηαξηώλ κνιύβδνπ 12V-12Ah ζηελ ρεηξνπξγηθΪ ηξΨπεδα
OPT ASSO κε s/n: 0099 πνπ βξΫζθεηαη ζηελ 4ε αΫζνπζα ησλ ΣεηξνπξγεΫσλ.
ΑπαηηεΫηαη από ηνλ πξνκεζεπηΪ λα ιεηηνπξγεΫ κε ζύζηεκα δηαρεΫξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα
δηεζλΪ πξόηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΩξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο
απαηηΪζεηο ηεο .Α. Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γεΫαο. Ρα αλσηΩξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα
αληΫζηνηρα δηθαηνινγεηηθΨ.
5. ΔπηζθεπΪ ησλ δύν (2) θαξδηνηνθνγξΨθσλ Nihon Kohden Cardiofax gem 9020K ηνπ θαξδηνινγηθνύ
ηκΪκαηνο ησλ Ραθηηθώλ Δμσηεξηθώλ ΗαηξεΫσλ θαη ηεο ΝξζνπεδηθΪο ΘιηληθΪο, ιόγσ βιΨβεο.
ΑπαηηεΫηαη επηζθεπΪ ηεο πιαθΩηαο απαγσγώλ.
6. ΞξνκΪζεηα ησλ θΨησζη εμαξηεκΨησλ γηα ην ειεθηξνληθό πνιπκερΨλεκα DINAMAP V100 ηεο GE
ησλ Ρ.Δ.Ξ.:
- ΡΩζζεξηο (4) πεξηρεηξΫδεο medium ελειΫθσλ πνιιαπιώλ ρξΪζεσλ (23-33εθ.), GE CRITICON,
βηδσηόο ζύλδεζκνο (screw).
Ρα αλσηΩξσ αληαιιαθηηθΨ ζα πξΩπεη λα εΫλαη απόιπηα ζπκβαηΨ κε ην κερΨλεκα. ΑπαηηεΫηαη από ηνλ
πξνκεζεπηΪ λα ιεηηνπξγεΫ κε ζύζηεκα δηαρεΫξηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλΪ πξόηππα EN
ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΩξεη ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηΪζεηο ηεο .Α.
Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γεΫαο.
Ρα αλσηΩξσ λα απνδεηθλύνληαη κε ηα αληΫζηνηρα δηθαηνινγεηηθΨ θαη λα θΩξνπλ εγγύεζε δύν εηώλ.
Πε πεξΫπησζε πνπ ην πιηθό θαηΨ ηε ρξΪζε απνδεηρζεΫ αθαηΨιιειν ν πξνκεζεπηΪο δεζκεύεηαη γηα
ηελ αληηθαηΨζηαζε ηνπ.

ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΘΟΗΒΔΗΑ
Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ

Ξαλαγηώηεο Δ. Ξαπαδόπνπινο

