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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                       
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ        

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ       
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

 ΘΔΜΑ:    Πεπίλητη  Γιακήπςξηρ  απιθ. 6917/2017             
 

  Σο Γ.Ν. Αιηυλοακαπνανίαρ (Νοζηλεςηική Μονάδα Αγπινίος-Νοζηλεςηική Μονάδα Μεζολογγίος) πποκηπύζζει 
δημόζιο ανοικηό ηλεκηπονικό διαγυνιζμό ππομήθειαρ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΚΔΤΩΝ 

ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ άνυ ηυν οπίυν ζύμθυνα  με,  
ηιρ αποθάζειρ:  

1. Σην Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ2677/Β) «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού    

            ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν». (Δ..Η.Γ.Η)» 
2. Η απιθμ. 21/10-11-2015 θέμα 22ο απόθαζη ηος Γ.. με ηην οποία εγκπίθηκε ηο ΠΠΤΤ 2015 από ηο 

Νοζοκομείο. 
3.  Σο  ςπ’απ.4708/16-9-2016 έγγπαθο ηηρ ΔΠΤ ζσεηικά με ηην έγκπιζη ηος ΠΠΤΤ 2015 και ακολούθυρ ηα 

ςπ.απιθμ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 και 4747/20-9-2016 με ηα οποία μαρ ενημεπώνοςν να 

διενεπγούμε ηιρ ππομήθειερ από ηα ιζσύονηα ΠΠΤΤ έυρ ηον καθοπιζμό ζύμθυνα με ηο Ν.4412/2016 
θοπέυν διενέπγειαρ για ηη διενέπγεια διαγυνιζμών ζε επίπεδο κενηπικήρ δπαζηηπιόηηηαρ αγοπάρ (ΚΑΑ).  

4. Η απιθμ. 29/7-11-2016 ππάξη, θέμα 17ο απόθαζη ηος Γ.. (ΑΓΑ: ΩΓ9146904Μ-ΓΓ) με ηην οποία 
εγκπίθηκαν οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ από ηο Νοζοκομείο. 

5. Η απιθμ. 14/18-5-2017 ππάξη, θέμα 5ο απόθαζη ηος Γ.. (ΑΓΑ: 72Β246904Μ-Ω0Ο) με ηην οποία 

εγκπίθηκε ηο ζσέδιο ηηρ διακήπςξηρ. 

 Για ηη Νοζοκομειακή μονάδα Αγπινίος και Νοζοκομειακή μονάδα Μεζολογγίος με κπιηήπιο 

καηακύπυζηρ ηη ζςμθεπόηεπη από οικονομικήρ  άποτηρ πποζθοπάρ μόνο βάζει ηιμήρ. 

Σο εκηιμώμενο ποζό ηυν ςπό ππομήθεια ειδών ανέπσεηαι ζςνολικά ζηο ύτορ ηυν 322.893,46  € συπίρ ΦΠΑ 

και 400.387,89 € ζςμπεπιλαμβανομένος  Φ.Π.Α. 24% , ηα οποία θα καλύτοςν ηιρ ανάγκερ ηος Γενικού 

Νοζοκομείος Αιηυλοακαπνανίαρ (ηηρ Νοζηλεςηική Μονάδαρ Αγπινίος και ηηρ Νοζηλεςηικήρ 
Μονάδαρ Μεζολογγίος για ένα (1) έηορ, [με αποκλειζηικό δικαίυμα ηος νοζοκομείος για άζκηζη εηήζιαρ 

παπάηαζηρ (πποαίπεζη)], όποιο εκ ηυν δύο οπίυν –ποζό ή σπόνορ- επέλθει ππώηο. ηο ανυηέπυ ποζό 

ζςμπεπιλαμβάνεηαι και ο πποϋπολογιζμόρ για ηην εηήζια παπάηαζη, εθόζον αςηή αζκηθεί. Δπιζημαίνεηαι όηι η 
ανάθεζη ηηρ ζύμβαζηρ για ένα (1) έηορ δεν ζςνεπάγεηαι όηι ηο νοζοκομείο, θα αζκήζει ςποσπευηικά ηο 

δικαίυμα ηος για εηήζια παπάηαζη. Ο διαγυνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Δθνικού 
ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών (Γημοζίυν ςμβάζευν (ΔΗΓΗ) μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ 

www.promitheus.gov.gr ηος ςζηήμαηορ, απιθμόρ ζςζηημικού: 38890 
Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ζηο ΔΗΓΗ: 26-5-2017. 

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: 22-6-2017 

Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών ζηο ΔΗΓΗ: 28-6-2017  

Ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: 5-7-2017 10:00π.μ 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΙΣ/ΝΙΑ 

Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ-Ν.Μ.ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ Γ. ΜΙΥΑΛΗ 
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