
1 
 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            Αίγιο     12 / 02 / 2019 
   ---------------------------------------                                                                                     Αρ. Πρωτ.:  1408 
6

η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ                         
ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ      
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ        

                                                                                                        ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)                             
Τατ. Γ/νση: Άνω Βοσλωμένο                                                       
Τ.Κ.: 25100  ΑΙΓΙΟ 
Πληροφορίες : Π. Φράγκος 
Τηλ:    26910 59438   
Fax :  26910 21705            
E-mail: logistirio3@gnaigio.gr  
                                               

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
Αφοφ λάβαμε υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.2286/95, του Ν.2362/95(άρκρο83), του Π.Δ.118/07 όπου κατά περίπτωςθ μνθμονεφεται,  του 

Ν.3329/05, του Ν.3527/07, του Ν.3580/07, του N.3867/2010, του Ν.3861/2010, του Ν.3918/2011 & N.4412/2016. 

2. Σθν αρικ. 10002978/15-11-2018 αίτθςθ προμικειασ του τμιματοσ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ 

3. Οι από 08/02/2019 τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 

4. Η υπ. αρ. απ. 26
θ
 /08-02-2019 απόφαςθ Διοικθτι 

 

       Σο Γενικό Νοςοκομείο Ανατολικισ Αχαΐασ προςκαλεί κάκε ενδιαφερόμενο ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία με ςυλλογι 

τεχνικοοικονομικϊν προςφορϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Αιγίου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ανατολικισ 

Αχαΐασ.  

Α/Α Περιγραφι Είδουσ   

CPV 35113420-9 

Ποςότθτα  

     (Σεμ.) 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΩΔ. NUTS 

 

1 

 

ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ 

 

 

4 

 

             248,00 € 

 

 

 

 

     632 

 

2 

 

ΕΣ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΓΕΝΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

1 

 

              155,00 € 

 

3 

 

ΠΟΔΙΑ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΩ ΚΟΙΛΙΑ 

 

 

5 

 

              682,00 € 

 

4 

 

ΠΟΔΙΑ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΟΛΟΩΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 

 

2 

 

             496,00 € 

 

                                                                         ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

          1.581,00 € 

Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

  Σα υλικά αφοροφν είδθ ακτινοπροςταςίασ για νεογνά, παιδιά και εφιβουσ και κα πρζπει να ζχουν τα 
εξισ χαρακτθριςτικά: 
  Σα κολάρα να είναι ςχιματοσ ‘’V’’ , χωρίσ πατοφρα, με κλείςιμο τφπου ‘’Velcro’’ και να ηθτθκοφν τα εξισ 
μεγζκθ από 1 τεμάχιο:  

 

Small (περίμετροσ λαιμοφ περίπου 35.6cm) Large (περίμετροσ λαιμοφ περίπου 40.6cm) 

Medium (περίμετροσ λαιμοφ περίπου 38.1cm) XLarge (περίμετροσ λαιμοφ περίπου 43.2cm) 
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1) To ετ προςταςίασ γεννθτικϊν οργάνων να αποτελείται από 4 τεμάχια, τριγωνικοφ ςχιματοσ, 
διαφόρων μεγεκϊν, που να καλφπτουν νεογνά, παιδιά, εφιβουσ και ενιλικεσ.  

2) Να ςυνοδεφεται από ηϊνθ ςυγκράτθςθσ. 

3) H ποδιά κάτω κοιλίασ να είναι τφπου ‘’Φοφςταϋϋ για προςταςία από τθν μζςθ και κάτω, με 
κλείςιμο τφπου ‘’Velcro’’ και να ηθτθκοφν τα εξισ μεγζκθ από 1 τεμάχιο:  
 Size 1 : 20X25 cm - Size 2 : 30X30 cm - Size 3 : 45.7X40.6 cm - Size 4 : 61X50.8 cm - Size 5 : 

61X61 cm 
4) H ολόςωμθ παιδικι ποδιά να παρζχει ακτινοπροςταςία ςτο εμπρόσ μζροσ, να ζχει κλείςιμο 

τφπου ‘’Velcro’’ και να ηθτθκοφν μεγζκθ medium (για παιδιά θλικίασ 6-8 ετϊν) και large 
(για παιδιά θλικίασ 9-12 ετϊν) από 1 τεμάχιο. 

 
     Όλα τα είδθ να: 

 είναι καταςκευαςμζνα από εφκαμπτο υλικό ιςοδφναμθσ ακτινοπροςταςίασ 0,5 mmPb 

 ζχουν επικάλυψθ από αδιάβροχο, ανκεκτικό, μθ απορροφθτικό υλικό που να κακαρίηεται 
εφκολα 

 Να φζρουν ςιμανςθ CE 

 Να διακζτουν εγγφθςθ 1 ζτουσ τουλάχιςτον.                   
 

Απαιτιςεισ – Σρόποσ Αξιολόγθςθσ – Σόποσ & Χρόνοσ Αξιολόγθςθσ 

 

Κριτιριο κατακφρωςθσ & τελικισ επιλογισ Προμθκευτι είναι θ χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των 

ειδών και με τθν προχπόκεςθ ότι καλφπτονται πρωτίςτωσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

Παράδοςθ των υλικών ςτο νοςοκομείο με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι 

τισ προςφορζσ τουσ οι ενδιαφερόμενοι να αναφζρουν εάν διακζτουν τα υλικά ετοιμοπαράδοτα 

 

τθν προςφορά απαραίτθτα κα αναφζρονται: 

 ο κωδικόσ προϊόντοσ ( product ID) που ζχει δοκεί απ’ το ΕΚΑΠΣΤ   

 κωδικόσ GMDN 

Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδών δεν πρζπει να ξεπερνοφν τισ τιμζσ των ειδών για όςα υπάρχουν ςτο 
παρατθρθτιριο τιμών. τθν Οικονομικι προςφορά κα αναφζρεται θ αντίςτοιχθ τιμι και ο κωδικόσ του είδουσ 
ςτο Παρατθρθτιριο Σιμών.  

ε περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν ταυτίηεται με αντίςτοιχο του Παρατθρθτθρίου Σιμών, ηθτείται θ 
υποβολι Τπεφκυνθσ Διλωςθσ  τθσ παρ.4 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτθν οποία πρζπει να 
δθλώνεται ότι το ςυγκεκριμζνο είδοσ δεν ταυτίηεται με αντίςτοιχο του Παρατθρθτθρίου Σιμών. 

 
Οι τεχνικοοικονομικζσ προςφορζσ κα υποβάλλονται ι κα αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο 
Πρωτόκολλο του Νοςοκομείου ι ςτο fax 26910 21705, με τθν ζνδειξθ <<ΠΡΟΦΟΡΑ>>, τον αρ. πρωτ. τθσ 

πρόςκλθςθσ και το κζμα τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, μζχρι  19  ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2019,  θμζρα  
ΣΡΙΣΗ  και ώρα 14.00 π.μ.  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα Δφο (2) μθνών 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Ημερομθνία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν από τθν αρμόδια επιτροπι είναι θ 20θ  ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2019, θμζρα 
ΣΕΣΑΡΣΗ και ώρα 11.00 π.μ.                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                            

                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                                                                   
                                                                                                                                α/α 
 
 
                                                                                                                   ΛΕΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ 
                                                                                                                              Δ.Ι.Τ. 
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