
 
 
 

                              Αγρίνιο,   05      Ιουνίου    2018 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αριθμ. Πρωτ.  8486  

      ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     
6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σατ. Γ/νζη         : 3ο 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 ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ΓΙΑ ΣΟ 

Κ.Φ.Τ ΣΗ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ» 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε θπθινθνξεηή δηθηύνπ ζέξκαλζεο ηνπ ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ. Ακθηινρίαο, 

προϋπολογιζμού δαπάνης  2.300,00 €  + Φ.Π.Α. 

2. Έθδνζε θαη θαηάζεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο γηα ην Θ.Ψ.Τ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  1.000,00  € + Φ.Π.Α. 

3. Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο  Λ.Κ. Αγξηλίνπ, προϋπολογιζμού 

δαπάνης  1.400,00  € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΛΟΙΟ ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΣΗΘΖ ΓΑΠΑΛΖ:  4.700,00 € + Φ.Π.Α. 

Έρνληαο ππόςηλ: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ζε ηζρύ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο 
ζπλαθώλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζύκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην ΤΤΠΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-6-
2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκώλ θαζώο θαη 
ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε 
ρακειόηεξε ηηκή ηεο εγρώξηαο αγνξάο όπσο θαηαγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
Λ3846/2010»  
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελ-

ζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 όπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηόο ησλ άξζξσλ 134 έσο 
138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016. 



10. Ζ αξηζκ. 21/10-11-2015 ζέκα 22ν απόθαζε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ΠΠΤΤ 2015 από ην 

Λνζνθνκείν. 

11. Σν  ππ’αξ.4708/16-9-2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΠΤΤ 2015 θαη θαη αθνινύζσο ηα 
ππ.αξηζκ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 θαη 4747/20-9-2016 κε ηα νπνία καο ελεκεξώλνπλ λα 

δηελεξγνύκε ηηο πξνκήζεηεο από ηα ηζρύνληα ΠΠΤΤ έσο ηνλ θαζνξηζκό ζύκθσλα κε ην Λ.4412/2016 θνξέσλ 
δηελέξγεηαο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ ζε επίπεδν θεληξηθήο δξαζηεξηόηεηαο αγνξάο (ΘΑΑ).  

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 
13. Σν ππ.αξηζκ. 4584/30-9-2016 έγγξαθν ηνπ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ζύκθσλα κε ην νπνίν αλακέλεηαη, ην ακέζσο 
επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, ε επεμεξγαζία ζύληαμεο ειεθηξνληθώλ πξνηύπσλ ηεπρώλ δηαθήξπμεο γηα 
πξνκήζεηεο θαη γεληθέο ππεξεζίεο. 
14. Σα αξηζκ.πξση. πξση. 260/08-01-2018, 7849/22-05-2018, θαη 7852/22-05-2018  αηηήκαηα  ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο.   

15 . Σηο αξ. 1006 κε ΑΓΑ:Ω45346904Κ-82Ζ θαη 1007 κε ΑΓΑ:6ΛΡΡ46904Κ-89Η  απνθάζεηο δέζκεπζεο  

δαπάλεο. 
16. Σελ  αξηζκ. πξση. 8418/04.06.2018(κε ΑΓΑ:6ΨΕΑ46904Κ-ΡΒΠ)  απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 
 

Σν Γ.Λ. ΑΗΣΩΙ/ΛΗΑ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο 
ζπιινγήο θιεηζηώλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα δηάθνξεο  πξνκήζεηεο θαη ηελ έθδνζε θαη θαηάζεζε 
Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Π.Δ.Α.) ηνπ Θ.Ψ.Τ, άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ ,ζηε Γηαύγεηα θαη ζην ΘΖΚΓΖ  
, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 
Παξαθαινύκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 15-06-2018, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 14.00μ.μ. 
ζρεηηθή έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική 
προζθορά » ηο θέμα και ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       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: 
 Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο 

ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Λα 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 

 Λα δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

.   Λα δειώλεηαη ππεύζπλα, όηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ηελ έθδνζε θαη θαηάζεζε 
Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Π.Δ.Α.) ηνπ Θ.Ψ.Τ.  ή γηα θάπνηα πξνκήζεηα όπσο απηέο  
αλαγξάθνληαη παξαθάησ , δεζκεύεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην 
Λνζνθνκείν. 
Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Λνζνθνκείνπ γηα   
επηπιένλ πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)  

       
     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 
1. Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ θπθινθνξεηή δηθηύνπ ζέξκαλζεο ηύπνπ INVERTER WILO 
YONOS MAXO 80/0.5-0,6 ηνπ ΘΔ.Φ.Η.ΑΠ. Ακθηινρίαο.Σν δίθηπν ζέξκαλζεο βξίζθεηαη πξνζσξηλά 
απελεξγνπνηεκέλν.   
 
 
2. Έθδνζε θαη θαηάζεζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (Π.Δ.Α.) ηνπ Θ.Ψ.Τ ηεο νδνύ Βόηζε 

9 – Αγξίλην, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 365,88m2 ηδηνθηεζίαο ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Αγξηλίνπ, 
από Δλεξγεηαθό Δπηζεσξεηή ηάμεσο Γ’ (λα θαηαηεζεί ε αληίζηνηρε βεβαίσζε).   

 



 
 
 
 
3.  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΧΘΙ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 

- Ballast schwabe DSEB-AT84X18WT05 U-OUT=350V 4x18w ac220-240 κε 10 

εμόδνπο (ηεκάρηα 30)  

- Ληνπί G13 πιαζηηθό   γηα ιάκπα Σ8 θζνξίνπ γηα θσηηζηηθό νξνθήο 4x18w (ηεκάρηα 100) 

- Ballast Osram QUICKTRONIC QTP–D/E 2x10-13, in 220-240V γηα ιάκπεο ζε θσηηζηηθό PL 

2*13W (ηεκάρηα 30). 

 
 
 
 

                ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΘΡΗΒΔΗΑ                                              Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ 
                Ο ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΟ ΣΖ ΓΡΑΚΚΑΣΔΗΑ                                                                                       

                         

                                

                                                                         Παλαγηώηεο  Δ. Παπαδόπνπινο 

                 

               
 


