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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Λαμία,    19-05-2022  

 

5η Υγειονομική Περιφέρεια                                                                                           

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

 Αριθμ. Πρωτ.:Β/9622                       

    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

του Γ.Ν. Λαμίας για την : 

 

A. ΤΜΗΜΑ 1. «Προμήθεια ενός (1) Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για αγγειολογική 

χρήση για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV:33124120-2) ενδεικτικού προϋπολογισμού 

12.903,23€ χωρίς το Φ.Π.Α., & 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  με κριτήριο 

κατακύρωσης   την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής από το ΠΠΥΥ2020. 

B. ΤΜΗΜΑ 2. «Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης (CPV:50421000-2)   για τρία (3) έτη μετά το πέρας 

της διετούς εγγύησης  καλής λειτουργίας προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 906,25€ με Φ.Π.Α 

κατ/έτος, για το «Φορητό Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας» με δικαίωμα προαίρεσης για 

πέντε(5)έτη  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης (5.846,77€ χωρίς Φ.Π.Α.) 7.250,00€ με Φ.Π.Α. 
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ 

 

Ημερομηνία      

30-05-2022 

 

 

Ημερομηνία 

  31-05-2022 Η πλέον 

συμφέρουσα 

από   

οικονομική 

άποψη 

προσφορά 

βάσει της 

βέλτιστης 

σχέσης 

ποιότητας - 

τιμής 

ΤΜΗΜΑ 1. (12.903,23€ 

χωρίς το Φ.Π.Α.  & 
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Έχοντας υπόψη: 

Α. Νομοθεσία  

1. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-

2014)και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ129/Α/17-10-

2015) και ισχύουν. 

3. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

4. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

5. του Ν.3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα, 

6. του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007),  

7. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

8. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

10. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

11. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

12. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

13. του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

14. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

15. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. {του ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 

52/τ. Α'/1-4-2019), του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019),  του ν.4609/2019, αρθ.56 

(ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019), & του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021)  περί τροποποιήσεων 

του ν.4412/2016}. 

17. του άρθρου 235 Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) του 

ν. 4410/2019 (Α’ 70).  

•    των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
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περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Β. Τις Αποφάσεις – Έγγραφα  

1. Την αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 64416/09-10-2020 (ΦΕΚ 856/τ. ΥΟΔΔ/14-10-2020) Υπουργική Απόφαση 

με την οποία ο  κ. Κολοκυθάς Ανδρέας του Ιωάννη ορίστηκε Διοικητής του  Ν.Π.Δ.Δ με την 

επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. 

2. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.81713 (ΦΕΚ 1061/τ. Τ.Ο.Δ.Δ/18-12-2020) Υπουργική Απόφαση 

Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αρμοδιότητας 

5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και  την τροποποίηση – συμπλήρωση αυτής, με την 

υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.: 16243 (ΦΕΚ 297/ τ.ΥΟΔΔ/15-04-2021) Υπουργική Απόφαση. 

 

Γ.  Ιστορικό: 

1. Το  αρ. πρωτ. Β/21177/25-09-2020 έγγραφο του Επικουρικού Ιατρού Αγγειοχειρουργικής  

σχετικά με την προμήθεια φορητής μονάδας αγγειακών υπερήχων. 

2. Η αρ. πρωτ. Β/18825/06-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΣΟ44690ΒΜ-8ΥΔ) Απόφαση Διοικητή με την οποία 

συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Προμήθεια -

Συντήρηση Φορητής Μονάδας Αγγειακών Υπερήχων με δύο κεφαλές για τις ανάγκες της 

Αγγειοχειρουργικής Μονάδας του Γ.Ν.Λ αμίας. 

3. Το  αρ. 22/30-09-2021 ΕΗΔ 1ο (ΑΔΑ:ΩΗ374690ΒΜ-ΧΦΑ) & (ΑΔΑΜ:22REQ010022441) 

Απόσπασμα ΔΣ 11η τροποποίηση στο οποίο περιλαμβάνεται η προμήθεια  ενός (1) 

Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για αγγειολογική χρήση για τις ανάγκες του 

Γ.Ν. Λαμίας. 

4. Το αρ. πρωτ. Β/20390/23-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της 

Υποδιεύθυνσης Τεχνικού, στο οποίο περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την 

προμήθεια Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για αγγειολογική χρήση για τις 

ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας. 

5. Την αρ. πρωτ. B/3202/14-02-2022 (Α.Δ.Α:ΨΘ7Δ4690ΒΜ-Θ6Ν) Απόφαση Ανάληψης 

υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α 472) στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΚΑΕ 7131.01. 

6. Την αρ. πρωτ. B/3200/14-02-2022 (Α.Δ.Α:Ψ3ΖΠ4690ΒΜ-2Β7) Απόφαση Ανάληψης 

υποχρέωσης, η οποία φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α 473) στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΚΑΕ 887.01. 

7. Την αρ. πρωτ. Β/4334/02-03-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΘ7Θ4690ΒΜ-Δ3Θ) Βεβαίωση Πίστωσης του 

Γ.Ν. Λαμίας. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

        Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για: 

1. Τμήμα 1. «Προμήθεια ενός (1) Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για αγγειολογική 

χρήση για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV:33124120-2) ενδεικτικού προϋπολογισμού 

12.903,23€ χωρίς το Φ.Π.Α., & 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  με κριτήριο 

κατακύρωσης   την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής από το ΠΠΥΥ2020.  

2. Τμήμα 2. «Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης (CPV:50421000-2) για τρία (3) έτη μετά το πέρας 

της διετούς εγγύησης  καλής λειτουργίας προϋπολογιζόμενης  δαπάνης 906,25€ με Φ.Π.Α 

κατ/έτος, για το «Φορητό Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας» με δικαίωμα προαίρεσης για 

πέντε(5)έτη, προϋπολογιζόμενης  δαπάνης (5.846,77€ χωρίς ΦΠΑ) 7.250,00€ με Φ.Π.Α., 

σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:  

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. 

ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 1 

Προμήθεια ενός (1) Φορητού 

Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας 

για αγγειολογική χρήση 

Πλέον συμφέρουσα     

από  οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής 

12.903,23€ 16.000,00€ 

ΤΜΗΜΑ 2 

Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης  

για τρία (3) έτη μετά το πέρας της 

διετούς εγγύησης  καλής 

λειτουργίας για  την προμήθεια 

Φορητού Συστήματος 

Υπερηχοτομογραφίας για 

αγγειολογική χρήση, με δικαίωμα 

προαίρεσης για πέντε (5) έτη. 

 

Πλέον συμφέρουσα     

από  οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της 

βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής 

730,85€/ έτος   

 

5.846,77€  για 8 έτη 

906,25€ /έτος 

 

7.250,00€ για 8 έτη 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως  περιγράφονται  στο  

(Παράρτημα Β) της παρούσης Πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς,  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν Λαμίας στις 31-05-2022 ημέρα  Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. 

από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

2. Οι προσφορές θα αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας 

Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο. 

✓ Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την Δευτέρα 30-05-2022  και ώρα 

14:30μ.μ.  από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις προσφορές 

αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από 

το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Προσφορές μετά τη λήξη της 

προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον 

φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

➢ Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

➢ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό 
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➢ Ο αριθμός της Διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού 

➢ Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

➢ Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, FAX, e-mail) 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα τα εξής:  

• Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

•  Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

•  Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα 

φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.   

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

          Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά 

ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, 

στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και 

της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη 

διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

➢ Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

➢ Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 

συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο 

πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του 

φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 
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φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις 

ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ν.4250/2014 (Α΄74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 

από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύμβασης.      

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της  πρόσκλησης, 

αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 

δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 

του ν.4250/2014. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον 

δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης. 

    Δεν  απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων των προσφορών και των δικαιολογητικών 

4. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας (www.dypethessaly.gr) και στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας 

(http://hosplam.gr).  

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

➢ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΌΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

➢ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄:ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

➢ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

➢ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

➢ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. 

Λαμίας κα  Τραχανά Χριστίνα (τηλ: 22313-54451), email: chtrahana@hosplam.gr). 

 

                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ κ.α.α. 

                                                                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

                                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή 

 
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας  

Ταχυδρομική διεύθυνση Παπασιοπούλου Τέρμα 

Πόλη Λαμία 

Ταχυδρομικός Κωδικός 35131 

Τηλέφωνο 2231354451 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο chtrahana@hosplam.gr 

Τίτλος προμήθειας/ CPV  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με γραπτές σφραγισμένες 

προσφορές για την α)«Προμήθεια ενός (1)Φορητού Συστήματος 

Υπερηχοτομογραφίας για αγγειολογική χρήση για τις ανάγκες 

του Γ.Ν. Λαμίας» (CPV:33124120-2) & β)Παροχή Υπηρεσίας 

Συντήρησης (CPV:50421000-2) σύμφωνα με τις Διατάξεις του 

Ν.4412/2016(άρθρο117).    

Προϋπολογισμός Δαπάνης 

πλέον  Φ.Π.Α 
 12.903,23€                

Κριτήριο ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα     από  οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ 

2020. 

Χρηματοδότηση 
➢ ΚΑΕ  7131.01  Ανάληψη Υποχρέωσης : α/α 472 

➢ ΚΑΕ 0887.01 Ανάληψη Υποχρέωσης: α/α 473 

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας  

(Παπασιοπούλου τέρμα, Λαμία, ΤΚ 35131, Τμήμα Πρωτοκόλλου 

Δικαίωμα συμμετοχής Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 

αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε 

• κράτος-μέλος της Ένωσης 

• κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων 

• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 
Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 

Υποβολής Προσφορών 
Δευτέρα  30-05-2022  και ώρα 14:30 μ.μ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Τρίτη  31-05-2022  και ώρα 11:00 π.μ. 

ΑΔΑ: ΩΥΙΧ4690ΒΜ-0Ε2
22PROC010584701 2022-05-19



8 
 

Διαγωνισμού 

Τόπος Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας - Τμήμα Προμηθειών 

Δημοσιότητα 

• ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

• ΚΗΜΔΗΣ 

• site της 5ης ΥΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals  

• site του ΓΝ Λαμίας http://hosplam.gr  

Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία 

υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 

79Α, του Ν. 4412/2016, όπου να δηλώνεται ότι: 

❖ Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

❖  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη 

γνώση.  

❖  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 

αληθή και ακριβή. 

❖  Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

της 

❖ Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – 

ματαίωση του διαγωνισμού.  Η ισχύς της προσφοράς 

τους είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες. 

❖ Για: α) Τους Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το 

νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

(ΕΠΕ) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), β) Τον διευθύνοντα 

σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 

και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), γ) Τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών, δ) Τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο στις λοιπές περιπτώσεις νομικών 

προσώπων, δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα 

της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.   
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Τεχνική Προσφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομική Προσφορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης  

 

 

❖ Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

τους. 

1.   Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

❖  Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

         Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Αναλυτικό 

Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. 

του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.  

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 

και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια, prospectus, 

εγγυήσεις, εμπειρία, κ.τ.λ..), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα της Προμήθειας, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β’. 

Στην Τεχνική προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή των 

προσφερόμενων ειδών  βάση των Τεχνικών προδιαγραφών που 

αναφέρονται στο παράρτημα Β΄ Τεχνικές προδιαγραφές της 

οικείας πρόσκλησης.    

Για τα τεχνικά φυλλάδια- προσπέκτους δεν απαιτείται να είναι 

μεταφρασμένα στα ελληνικά ούτε και επικυρωμένα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

➢ Συμπληρώνεται  σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επί  

ποινή απορρίψεως. 

➢ Η τιμές  αναφέρονται αναλυτικά για το σύνολο της  

Προμήθειας  χωρίς  Φ.Π.Α. 

➢ Αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α  της Υπηρεσίας και η 

συνολική τιμή με Φ.Π.Α.  

(Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον 

κυρίως φάκελο, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή 

απορρίψεως.) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 

που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ως κάτωθι: 
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➢ Φυσικά πρόσωπα : 

1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:   

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

• δωροδοκία 

• απάτη 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

3.Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

Μητρώου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

➢ Νομικά Πρόσωπα: 

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά 

Πρόσωπα». 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον διευθύνων 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.  

Γλώσσα Εγγράφων 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
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Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή 

μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε 

άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 

μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα.  

Νόμισμα Ευρώ (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διενέργεια Διαγωνισμού 

 

 

 

 

 

 

1.Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την 

αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού , παρουσία των προσφερόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 

των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

2.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών θα 

γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση. Τα επιμέρους στάδια της 

διαδικασίας έχουν ως εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής- 

τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο . β) Στη 

συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των 

εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές 

και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το σχετικό 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. γ) Μετά την 
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Προθεσμίες ολοκλήρωσης 

των σταδίων 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 

προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και 

β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες 

προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η 

επιλογή του αναδόχου γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016. Η αξιολόγηση των 

προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 100 και 

102 και 117 του Ν.4412/2016 από την Επιτροπή του Διαγωνισμού 

. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία . 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από 

τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η Επιτροπή του 

Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και γνωμοδοτεί είτε για την  

κατακύρωση της ανάθεσης στον «προσωρινό ανάδοχο» είτε την 

ματαίωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το άρθρο 106 του 

Ν.4412/2016 . Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων 

επικυρώνονται με μία απόφαση της αναθέτουσας αρχής , η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες με κάθε 

πρόσφορο μέσο κατ΄ άρθρο 105 του ν. 4412/2016. Κατά της 

απόφασης αυτής χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 

127 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 

παρούσας Διακήρυξης 

3.Οι Επιτροπές που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των 

διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός 

των κάτωθι προθεσμιών: η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 

επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω 

του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι 

δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. γ) Η 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 

δύο (2) εργάσιμων ημερών. ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. στ) Η 

αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή 

ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα 

αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά 
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διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον προσφέρων του οποίου 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε σφραγισμένο φάκελο τα 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση προς το αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. 

Λαμίας , προς έγκριση.  

Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο 

των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά αλλά 

υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας.  

Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο 

από το ζητούμενο απορρίπτονται. 

 

 

 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

•κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική 

άποψη Προσφορά Αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

•Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α δεν μπορεί να 

υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

•Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

απορρίπτονται. 

Ενστάσεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις 

τροποποιήσεις αυτού. 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής   δεν απαιτείται- (άρθρο 72 

Ν.4412/2016). 

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης,  απαιτείται (ύψους 4% 

επί της καθαρής αξίας πλέον ΦΠΑ ) άρθρο 72Ν.4412/2016  

 

 

Κρατήσεις-χρόνος πληρωμής 

Για την καταβολή της Αμοιβής των Αναδόχων απαιτείται η 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Ειδικότερα, η Αμοιβή καταβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από 

τη χορήγηση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με 

την υποβολή του τιμολογίου πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 

την καταπολέμηση  

Οι πληρωμές θα γίνονται για το σύνολο της αξίας μείον τις 
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προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις και κατόπιν θεώρησης από τον 

κ. Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν 

τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016 των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 

 

Κυρώσεις σε βάρος του 

Αναδόχου 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο 

Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα 

προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύμβασης. 

Κατακύρωση 

Αποτελεσμάτων-Υπογραφή 

Σύμβασης  

Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει της 

τιμής στις προσφορές που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο 

στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

Όταν ο ανάδοχος  ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική  άποψη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από 

τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 

τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως 

επόμενη πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη και ούτω 

καθ’ εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές 

τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση ( 

Ν.4412/2016 άρθρο 90). 

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης ( Ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3). 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει 

από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί σχετική 

ανακοίνωση που θα αναφέρει και  την προθεσμία υπογραφή της 

σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα  (15) ημέρες 

από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της 

σύμβασης.  
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Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο 

ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.  

Διάρκεια Σύμβασης Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

Τόπος-Χρόνος Παράδοσης Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι 

διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των 

σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων 

που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες 

θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και 

δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ -  

                          

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης που αμέσως κατωτέρω ορίζονται.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 : Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας  “ Φορητού Συστήματος 

Υπερηχοτομογραφίας ” 

 

ΚΡΙΤΗ

ΡΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ Α΄     

Κ1 ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5%   

Κ2 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 5%   

Κ3 ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5%   

Κ4 ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 10%   

Κ5 MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 10%   

Κ6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 15%   

Κ7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 5%   

Κ8 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 10%   

Κ9 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5%   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Α΄    70%            

   

ΟΜΑΔΑ Β   

Κ10 Χρόνος Παράδοσης 5%   

Κ11 Τεχνική Υποστήριξη  15%   

Κ12 Εγγύηση καλής λειτουργίας  10%   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ   ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ   ΟΜΑΔΑΣ  Β΄     30%            

   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΣΥΝΟΛΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ       100% 

[ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤ.ΒΑΡΥΤ. ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ 100%] 

  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 

προσφοράς. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς σν.Κν, θα προκύπτει από 

το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική 

βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 

των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Όπου: 

σν= ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης (όπου σ1+σ2+….σν=1) 

Κν= η βαθμολογία κάθε κριτηρίου 

 

Διαμόρφωση της συνολικής συγκριτικής ενδεικτικής τιμής Προσφοράς (Τ) 

Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιμή Τ της Προσφοράς περιλαμβάνει: 

- την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (το συνολικό κόστος για την υλοποίηση της προμήθειας, 

χωρίς ΦΠΑ) (ισοδύναμη συγκριτική τιμή προμήθειας – εγκατάστασης) και 

- το κόστος συντήρησης χωρίς ΦΠΑ για τα επόμενα έτη μετά τη λήξη της εγγύησης καλής 

λειτουργίας έως και τη συμπλήρωση 10ετίας (τρία (3) έτη συμβόλαιο συντήρησης και πέντε 

(5) έτη με δικαίωμα προαίρεσης) από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού (και χωρίς τις 

ετήσιες αναπροσαρμογές), όπως προκύπτει από τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς του 

υποψηφίου Αναδόχου (συνολική ενδεικτική τιμή πλήρους συντήρησης). 

Τ = προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ) + Συνολική τιμή συντήρησης (χωρίς ΦΠΑ) X 0.75 (προκειμένου 

οι μελλοντικές δαπάνες να αναχθούν σε παρούσες αξίες). 

• Σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση είναι μεγαλύτερη των ετών που ζητούνται, 

τότε τα έτη της συντήρησης που συμμετέχουν στο συγκριτικό κόστος μειώνονται ισόποσα 

για κάθε επιπλέον έτος εγγύησης 

• Σε περίπτωση που η προσφερόμενη εγγύηση καλύπτει όλα τα έτη της ζητούμενης 

περιόδου συντήρησης, το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς ισούται με το συνολικό 

κόστος για την υλοποίηση της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ.  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής προσφοράς προς την συνολική βαθμολογία της (ήτοι αυτή 
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στην οποία το Λ= συνολική τελική βαθμολογία είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο 

που ακολουθεί. 

 

Λ (συνολική 

τελική 

βαθμολογία) 

= 

Τ (Συγκριτική Τιμή προσφοράς= Προσφερόμενη Τιμή + Κόστος Συντήρησης) 

U (Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς) 

 

Η συνολική τελική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία 

τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιων της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας  

 

Η μονάδα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι το τελευταίο μοντέλο της εταιρείας στη 

συγκεκριμένη κατηγορία, καινούργια, όχι μεταχειρισμένη ή από ανακατασκευή, ως προς όλα τα 

μέρη της (η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα π.χ. Παραστατικά 

εισαγωγής ή εργοστασίου),και να καλύπτει κατ՚ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Φορητό σύστημα Υπερηχοτομογραφίας μικρού όγκου και βάρους, έως 5kg συμπεριλαμβανομένης της 

μπαταρίας, με λογισμικό Windows 10,ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση αποτελούμενο από: 

1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω) 

2 Ηχοβόλο κεφαλή LinearArrayευρέως φάσματος συχνοτήτων (4.0 – 13.0MHz). 

3. Εργοστασιακό τροχήλατο του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. 

4.Ειδική τσάντα μεταφοράς του υπερηχοτομογράφου. 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης 

(Digitalbeamformer) 

Να διαθέτει τουλάχιστον 220.000 κανάλια 

επεξεργασίας. 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της 

Ιατρικής 

Αγγειολογία, Ακτινολογία, Καρδιολογία, 

Παθολογία, Παιδιατρική, Ορθοπεδική, 

Μυοσκελετικές εφαρμογές  

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι 

διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. 
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SECTOR Array 1.7 – 12.0MHz 

LINEAR Array 4.0 – 18.0MHz 

CONVEX / MICROCONVEXArray 2.0 – 10.0MHz 

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές  

Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς 

επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να 

περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση.   

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

B- Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

M - Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Color Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler Να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στην οθόνη 

PW Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

PW Doppler HiPRF ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

CW Doppler ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Tissue Harmonic Imaging 

ΝΑΙ (να λειτουργεί με όλες τις κεφαλές. Να 

περιγραφεί αναλυτικά. Να αναφερθούν οι 

κεφαλές στις οποίες διατίθεται η τεχνική) 

RealTimeTriplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε 

πραγματικό χρόνο εικόνας B-Mode, παλμικού 

Doppler και εγχρώμου Doppler) 

ΝΑΙ(Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία 

δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου 

αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη 

εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής 

ικανότητας).  

 

ΝΑΙ 

Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για 

τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της 

ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και 

αύξηση της ευκρίνειάς τους.  

 

ΝΑΙ  

Συνεχής βελτιστοποίηση της φωτεινότητας, της 

αντίθεσης και της ομοιομορφίας στην εικόνα B-

Mode κατά την σάρωση διαφορετικών ιστών με το 

πάτημα ενός πλήκτρου. Αυτόματη βελτιστοποίηση 

του φασματικού Doppler. 

ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι παράμετροι) 

Tεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών 

(Ελαστογραφία) με δυνατότητα εξαγωγής 

ποσοτικών δεδομένων.  

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Tεχνική απεικόνισης της αιματικής ροής για 

καλύτερη αξιολόγηση των μίκρο και μάκρο 

αγγειακών δομών, χωρίς της χρήση συμβατικών 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 
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τεχνικών όπως το έγχρωμο Doppler, 

χρησιμοποιώντας μόνο τις πραγματικές 

αιμοδυναμικές παραμέτρους της εικόνας B-Mode, 

για ανίχνευση των αγγειώσεων περιοχών ύποπτων 

για κακοήθεια, θρομβώσεων, αγγειακών 

στενώσεων, φλεγμονών κλπ.    

Τεχνική στρέψης της υπερηχογραφικής δέσμης στις 

ηχοβόλες κεφαλές linear για απεικόνιση της 

πορείας της βελόνας παρακέντησης. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Tεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης η οποία να 

λειτουργεί με τις δισδιάστατες κεφαλές του 

συστήματος 

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Λογισμικό μετρήσεων και επισημάνσεων επί της 

εικόνας, και χρήση περιγραφών οι οποίες 

αξιοποιούν την κατά BI-RADS ορολογία στα 

κριτήρια αξιολόγησης.  

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Λογισμικό μετρήσεων, επισημάνσεων και 

περιγραφών της ανατομίας του θυρεοειδούς.  
ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Πρόγραμμα Stress Echo ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού του 

κλάσματος εξώθησης (AutoEF) 
ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post 

processing) 

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες 

προς αξιολόγηση) 

Ταυτόχρονη απεικόνιση (Β+Β) (Β+COLOR) ΝΑΙ 

Σημεία εστίασης (focus points) ≥8  

Δυναμικό Εύρος (dynamicrange) ≥ 260db 

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (framerate)  ≥ 1700 f/sec 

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών >1 

Βάθος σάρωσης  ≥ 33 cm 

Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι ΝΑΙ (Να αναφερθούν) 

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση 

Έγχρωμη TFT – LCD Οθόνη ≥15” 

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη 

απεικόνισης 
ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

Αναβαθμισιμότητα σε Hardware&Software ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης 

Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης 

με τους συνδυασμούς: B-Mode + B-Mode, B-

Mode+B-Mode/CFM ή PowerDoppler 

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 8 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Mονάδα σκληρού δίσκου SSD ≥700GB  

USB/Flash drive ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη 

ασπρόμαυρων ή έγχρωμων εικόνων 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Πλήρες – Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Άλλα πακέτα εφαρμογών 

ΝΑΙ  (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα 

διαθέσιμα πακέτα κλινικών εφαρμογών. Να 

περιγραφούν αναλυτικά) 

Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες 
ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι τυχόν 

διαθέσιμες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες) 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

 

 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών 

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο. 

Κατά το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην 

αποκατάσταση βλαβών και στις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης που 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων προληπτικής συντήρησης (εξαιρουμένων των αναλωσίμων 

λειτουργίας-χρήσης). Στο τέλος της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος 

μετά από προληπτική συντήρηση ευρισκόμενο σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, όπως κατά την 

έναρξή της (στην παραλαβή του είδους) και τούτο θα πιστοποιείται με αντίστοιχο δελτίο 

εργασίας (service report) αυτού. 

2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του 

προσφερόμενου είδους όπως αυτό ορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή με κατάλογο των 

εργασιών και των υλικών συντήρησης, καταθέτοντας και τα αντίστοιχα φυλλάδια του οίκου 

επισημαίνοντας (με υπογράμμιση) τις σχετικές παραπομπές.  

3.Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται 

τμήματα, τα οποία στα prospectus χαρακτηρίζονται ως option. 

4.Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται: 

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του μηχανήματος. 

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως προσφέρεται. 

γ. ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή. 

δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με 

την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν 

παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ζητουμένων 

στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, 

όπου θα εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την αντίστοιχη επισήμανση. 

ε. User Manual στην Αγγλική καθώς και ακριβής μετάφρασή του νομίμως επικυρωμένη. 

στ.Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής 

τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42 της Ε.Ο.Κ. ( ISO  13485 ) 

ζ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο 

είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 
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η. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ISO 9001 & 13485 με πεδίο πιστοποίησης 

τουλάχιστον την εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων ). 

θ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό συμμόρφωσης με την 

Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

ι. Eπίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

ια. Υπεύθυνη δήλωση για τεχνική υποστήριξη καθώς και για επάρκεια ανταλλακτικών και 

αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 χρόνια. 

5. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Παράδοση - Παραλαβή 

6. Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με ευθύνη και έξοδα του 

προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από επίδειξη στους χρήστες. 

7. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του μηχανήματος θα ελεγχθούν από την 

επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τους χρήστες και όπου αυτό είναι δυνατό σε 

πραγματικές συνθήκες, με την διαδικασία των εξετάσεων σε ασθενείς, (αφορά την 

διαδικασία οριστικής παραλαβής). 

8. Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την 

εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια 

αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που 

καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

9. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών 

ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.  

10. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής 

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για 

υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα 

και τα χαρακτηριστικά του. 

11.Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά 

καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) 

ημερολογιακές ημέρες. 

12. Θα παραδοθεί στους χρήστες έντυπο εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική γλώσσα και στο ΤΒΤ 

εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης 

του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα και οπωσδήποτε σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

 

➢ Εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια ενός (1) Φορητού Συστήματος 

Υπερηχοτομογραφίας 16.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:  

Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Η μονάδα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι το τελευταίο 

μοντέλο της εταιρείας στη συγκεκριμένη κατηγορία, καινούργια, όχι 

μεταχειρισμένη ή από ανακατασκευή, ως προς όλα τα μέρη της (η 

υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα π.χ. 

Παραστατικά εισαγωγής ή εργοστασίου),και να καλύπτει κατ՚ 

ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

  

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Φορητό σύστημα Υπερηχοτομογραφίας μικρού όγκου και βάρους, 

έως 5kg συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας, με λογισμικό 

Windows 10,ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση αποτελούμενο από: 

1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω) 

2 Ηχοβόλο κεφαλή LinearArrayευρέως φάσματος συχνοτήτων (4.0 – 

13.0MHz). 

3. Εργοστασιακό τροχήλατο του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. 

4.Ειδική τσάντα μεταφοράς του υπερηχοτομογράφου. 

  

  

  

  

  

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ   

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης 

(Digitalbeamformer) 

Να διαθέτει 

τουλάχιστον 

220.000 κανάλια 

επεξεργασίας. 

  

ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   

Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων 

της Ιατρικής 

Αγγειολογία, 

Ακτινολογία, 

Καρδιολογία, 

Παθολογία, 

Παιδιατρική, 

Ορθοπεδική, 

Μυοσκελετικές 

εφαρμογές 

  

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ   

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz). Να προσφερθούν προς 

επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. 

  

SECTOR Array 1.7 – 12.0MHz   

LINEAR Array 4.0 – 18.0MHz   

CONVEX / MICROCONVEXArray 2.0 – 10.0MHz   
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Άλλες ηχοβόλες κεφαλές 

Να αναφερθούν 

και να 

προσφερθούν προς 

επιλογή τυχόν 

επιπλέον ηχοβόλες 

κεφαλές. Να 

περιγραφεί η 

τεχνολογία τους 

προς αξιολόγηση. 

  

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ   

B- Mode 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

M - Mode 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

Color Doppler 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler 

Να ρυθμίζεται και 

να απεικονίζεται 

στην οθόνη 

  

PW Doppler 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

PW Doppler HiPRF 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

CW Doppler 

ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς 

επιλογή) 

  

Tissue Harmonic Imaging 

ΝΑΙ (να λειτουργεί 

με όλες τις 

κεφαλές. Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά. Να 

αναφερθούν οι 

κεφαλές στις 

οποίες διατίθεται η 

τεχνική) 

  

RealTimeTriplex Mode (ταυτόχρονη 

απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-

Mode, παλμικού Doppler και εγχρώμου 

ΝΑΙ(Να περιγραφεί 

αναλυτικά) 
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Doppler) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία 

δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου 

αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για 

επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης 

(διακριτικής ικανότητας). 

ΝΑΙ 

  

Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel 

για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της 

ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και 

αύξηση της ευκρίνειάς τους. 

ΝΑΙ 

  

Συνεχής βελτιστοποίηση της φωτεινότητας, της 

αντίθεσης και της ομοιομορφίας στην εικόνα 

B-Mode κατά την σάρωση διαφορετικών ιστών 

με το πάτημα ενός πλήκτρου. Αυτόματη 

βελτιστοποίηση του φασματικού Doppler. 

ΝΑΙ (Να 

αναφερθούν οι 

παράμετροι) 

  

Tεχνική μελέτης της ελαστικότητας των ιστών 

(Ελαστογραφία) με δυνατότητα εξαγωγής 

ποσοτικών δεδομένων. 

ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς 

επιλογή) 

  

Tεχνική απεικόνισης της αιματικής ροής για 

καλύτερη αξιολόγηση των μίκρο και μάκρο 

αγγειακών δομών, χωρίς της χρήση 

συμβατικών τεχνικών όπως το έγχρωμο 

Doppler, χρησιμοποιώντας μόνο τις 

πραγματικές αιμοδυναμικές παραμέτρους της 

εικόνας B-Mode, για ανίχνευση των 

αγγειώσεων περιοχών ύποπτων για κακοήθεια, 

θρομβώσεων, αγγειακών στενώσεων, 

φλεγμονών κλπ. 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

Τεχνική στρέψης της υπερηχογραφικής δέσμης 

στις ηχοβόλες κεφαλές linear για απεικόνιση 

της πορείας της βελόνας παρακέντησης. 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

Tεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης η οποία να 

λειτουργεί με τις δισδιάστατες κεφαλές του 

συστήματος 

ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς 

επιλογή) 

  

Λογισμικό μετρήσεων και επισημάνσεων επί 

της εικόνας, και χρήση περιγραφών οι οποίες 

αξιοποιούν την κατά BI-RADS ορολογία στα 

κριτήρια αξιολόγησης. 

ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς 

επιλογή) 

  

Λογισμικό μετρήσεων, επισημάνσεων και 

περιγραφών της ανατομίας του θυρεοειδούς. 

ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς 

επιλογή) 
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Πρόγραμμα Stress Echo 

ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς 

επιλογή) 

  

Πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού του 

κλάσματος εξώθησης (AutoEF) 

ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς 

επιλογή) 

  

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post 

processing) 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφούν 

αναλυτικά οι 

δυνατότητες προς 

αξιολόγηση) 

  

Ταυτόχρονη απεικόνιση (Β+Β) (Β+COLOR) ΝΑΙ   

Σημεία εστίασης (focus points) ≥8   

Δυναμικό Εύρος (dynamicrange) ≥ 260db   

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (framerate) ≥ 1700 f/sec   

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση 

κεφαλών 
>1 

  

Βάθος σάρωσης ≥ 33 cm   

Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του 

γκρι 

ΝΑΙ (Να 

αναφερθούν) 

  

Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης 

Να περιγραφεί η 

τεχνολογία προς 

αξιολόγηση 

  

Έγχρωμη TFT – LCD Οθόνη ≥15”   

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη 

απεικόνισης 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφούν 

αναλυτικά) 

  

Αναβαθμισιμότητα σε Hardware&Software 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφούν 

αναλυτικά) 

  

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης 

Δυνατότητα 

απεικόνισης μονής 

& διπλής οθόνης 

με τους 

συνδυασμούς: B-

Mode + B-Mode, B-

Mode+B-

Mode/CFM ή 

PowerDoppler 

  

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 8   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ   
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Mονάδα σκληρού δίσκου SSD ≥700GB   

USB/Flash drive 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη 

ασπρόμαυρων ή έγχρωμων εικόνων 

ΝΑΙ (Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ    

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών 

ΝΑΙ (Βασικό – Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών 

ΝΑΙ (Πλήρες – Να 

περιγραφεί 

αναλυτικά) 

  

Άλλα πακέτα εφαρμογών 

ΝΑΙ  (Να 

προσφερθούν προς 

επιλογή όλα τα 

διαθέσιμα πακέτα 

κλινικών 

εφαρμογών. Να 

περιγραφούν 

αναλυτικά) 

  

Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες 

ΝΑΙ (Να 

προσφερθούν προς 

επιλογή όλες οι 

τυχόν διαθέσιμες 

εφαρμογές & 

σύγχρονες 

τεχνολογίες) 

  

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    

Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες 

ΝΑΙ (Να 

προσφερθεί προς 

επιλογή) 

  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον με 

πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 

για το νοσοκομείο. 

Κατά το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος 

υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση βλαβών και στις 

απαιτούμενες εργασίες προληπτικής συντήρησης που 

προβλέπονται από τον κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων 

προληπτικής συντήρησης (εξαιρουμένων των αναλωσίμων 

λειτουργίας-χρήσης). Στο τέλος της εγγύησης, ο ανάδοχος 
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υποχρεούται να παραδώσει το είδος μετά από προληπτική 

συντήρηση ευρισκόμενο σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, όπως 

κατά την έναρξή της (στην παραλαβή του είδους) και τούτο θα 

πιστοποιείται με αντίστοιχο δελτίο εργασίας (service report) αυτού. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πρόγραμμα προληπτικής 

συντήρησης του προσφερόμενου είδους όπως αυτό ορίζεται από τις 

οδηγίες του κατασκευαστή με κατάλογο των εργασιών και των 

υλικών συντήρησης, καταθέτοντας και τα αντίστοιχα φυλλάδια του 

οίκου επισημαίνοντας (με υπογράμμιση) τις σχετικές παραπομπές.  

3. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην 

προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα 

prospectus χαρακτηρίζονται ως option. 

4. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η 

προσφορά θα απορρίπτεται: 

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του 

μηχανήματος. 

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος όπως 

προσφέρεται. 

γ. ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή. 

δ. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται με κάθε 

λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με την σειρά που αναφέρονται 

όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Να υπάρχουν 

παραπομπές σε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς 

απόδειξη των ζητουμένων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με 

σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου 

θα εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την αντίστοιχη επισήμανση. 

ε. User Manual στην Αγγλική καθώς και ακριβής μετάφρασή του 

νομίμως επικυρωμένη. 

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 

93/42 της Ε.Ο.Κ. ( ISO  13485 ) 

ζ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την 

σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ. 

η. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της 

Ε.Ο.Κ. (ISO 9001 & 13485 με πεδίο πιστοποίησης τουλάχιστον την 

εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων ). 

θ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

οργανισμό συμμόρφωσης με την Υπ.Απ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/07-

01-2004 «Σύστημα ποιότητας των εταιριών διακίνησης 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων». 

ι. Eπίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 

2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

ια. Υπεύθυνη δήλωση για τεχνική υποστήριξη καθώς και για 
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επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 

χρόνια. 

5. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να συμφωνούν 

μεταξύ τους, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Παράδοση - Παραλαβή 

Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθεί με 

ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία μετά από επίδειξη στους χρήστες. 

Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του μηχανήματος 

θα ελεγχθούν από την επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία 

με τους χρήστες και όπου αυτό είναι δυνατό σε πραγματικές 

συνθήκες, με την διαδικασία των εξετάσεων σε ασθενείς, 

(αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής). 

Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής στο 

Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό 

προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια 

αμεταχείριστα χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους 

τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την 

κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. 

Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία 

προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για 

διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.  

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο 

υλικό και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει σε 

οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για 

υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που 

αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην 

αρχική προσφορά καθορίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερολογιακές 

ημέρες. 

Θα παραδοθεί στους χρήστες έντυπο εγχειρίδιο χρήσης στην 

ελληνική γλώσσα και στο ΤΒΤ εγχειρίδιο χρήσης στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο 

συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική ή/και 

αγγλική γλώσσα και οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ   €) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : …………../2022 

             ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ €, ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ (αριθμητικός) 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    (αριθμητικός) 

1 
Προμήθεια Φορητού Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας για 

αγγειολογική χρήση 
1 

  

2 Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης (ανά έτος)  
  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικός) 

(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για 

προμήθεια, μεταφορά, παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη λειτουργία του 

εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην διακήρυξη) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. 24% ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αριθμητικός) 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφως) 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού 

των ευρώ ………………….. και ολογράφως ………………………………... υπέρ της εταιρείας 

…………………..……………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών 

α)………………..………..β)…………………………… κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ……/……/………… σύμβασης που αφορά στο 

διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/……/……… με αντικείμενο την «               »  σύμφωνα με την 

υπ' αρ.         /2020  διακήρυξη σας. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της   διαιρέσεως 

και της διζήσεως  από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 

ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-

855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα 

άρθρα αυτά. 

3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει 

χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του 

βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

4.  Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της (εταιρείας)...................................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5.  Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας 

απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση 

καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

6.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο 

προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή 

να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος 

της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία 

παραλαβής των ειδών. 
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7.  Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ – Σχέδιο Σύμβασης 

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

Αριθμός σύμβασης: ……………………………./2022 

Αναθέτουσα Αρχή: : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Αντικείμενο: «    

Συμβατική αξία: ……………………………………….. € 

 

Σήμερα την ……………………… του μηνός ………………………………… του έτους ……………… , ημέρα 

…………………….. στη Λαμία, οι υπογεγραμμένοι: 

 

Στη Λαμία σήμερα την                  του μηνός                             του έτους 2020  οι κάτωθι 

συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (εφεξής «Νοσοκομείο») που εδρεύει στη  Λαμία και εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ΑΝΔΡΕΑ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ο οποίος με την  αρ. 

Γ4β/Γ.Π. οικ. 64416/09-10-2020 (ΦΕΚ 856/τ. ΥΟΔΔ/14-10-2020) Υπουργική Απόφαση ορίστηκε 

Διοικητής του ΓΝ Λαμίας, αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρει Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας  και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», 

και αφετέρου 

 Η εταιρεία με την επωνυμία ……..………………….. και τον διακριτικό τίτλο …………………………… (στο 

εξής καλούμενη Ανάδοχος) που εδρεύει στην ………………………… , οδός ………….……..…, αριθμ. ….. ΤΚ 

……., τηλ. : ……..………..…….., fax: …….………….…., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

……….………….., υπάγεται στην ΔΟΥ …….……………….., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 

της σύμβασης από τον ………..…………………., κάτοικο ……………………, οδός ………………..….., αριθμός 

…….., με ΑΔΤ …………………, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. …………….………….. πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ 

………………, συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα). 

   Λαμβάνοντας υπόψη : 

1.   Την αρ.Β/                     -2020 (ΑΔΑ:                    ) (ΑΔΑΜ:                  ) διακήρυξη             για την  « .  

2.   Το  υπ΄αριθμ.    ( θέμα 29ο) (ΑΔΑ: ) (ΑΔΑΜ: ) Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας με 

το οποίο εγκρίθηκε το πρακτικό Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια «   » για 

τις ανάγκες  του Γ.Ν. Λαμίας».  

3. Την αρ. πρωτ:Β/    /            2020 (ΑΔΑ:               ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που 

καταχωρήθηκε με, α/α             στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών, στον αντίστοιχο, 

ΚΑΕ                   .01  οικονομικού έτους 2020. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα 

ΑΡΘΡΟ 1. 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται 

τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με 

αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 
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Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση της 

προμήθειας.  

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

Προμήθεια: «                         »  όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης και την παραλαβή των ειδών (τμηματική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.  

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 

αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος.  

Προσφορά:  Η αριθμ. Β/                             προσφορά   του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 

εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.  

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά 

ισχύος :   α) τη Σύμβαση,   β)  την Διακήρυξη,    γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 2. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της   «          για τις ανάγκες    του Γ.Ν. 

Λαμίας .  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε 

συνδυασμό με τους όρους της αρ. Β/  (ΑΔΑ:   ) (ΑΔΑΜ:      )    και της υπ΄ αριθμ.             ( θέμα         ) 

(ΑΔΑ:             ) (ΑΔΑΜ:2               )   Απόφασης κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Επίσης η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι     :  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Άρθρο 3. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει     μέσα σε …………………………….. ημερολογιακές ημέρες 

από την λήψη της παραγγελίας.  

Η  Παράδοση – Παραλαβή των Υλικών Θα γίνεται βάσει των σχετικών άρθρων 206,207,208,209 και 

213 του Ν.4412/2016. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται με ευθύνη - μέριμνά του και δικά του μεταφορικά μέσα να 

παραδώσει τα είδη που παραγγέλθηκαν στα γραφεία του 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Η παραλαβή του είδους θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή 

του Γ.Ν. Λαμίας. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν,  

απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της με μέχρι την οριστική παράδοση του 

είδους σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της παρούσας σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει /λύσει τη  

σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, 

 ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι την επέλευση της 

λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, 

εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, 

καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του 

έργου. 

  

ΑΡΘΡΟ 5. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 

………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. 

ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών 

(……………..,…€).  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και τις 

ισχύουσες διατάξεις. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού της προμήθειας, περιλαμβάνεται το 

σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων του Προμηθευτή για την πλήρη εκτέλεση αυτής. Κατά 

την πληρωμή ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες, από το νόμο, κρατήσεις και την 

παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. Συγκεκριμένα: 

-Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: 0,07% 

-Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 

-Φόρος: {1% για υγρά καύσιμα, 4% για λοιπά αγαθά και 8% για υπηρεσίες} 

-Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 0,02% {παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Α΄147/08-08-2016)} 

-Υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: 0,06% (με την επιφύλαξη του άρθρου 350 παρ. 3 

του Ν 4412/2016) 

Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται η προμήθεια των ειδών βαρύνει το Νοσοκομείο. 
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ΑΡΘΡΟ 6. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ΄ αριθμ ……….., ποσού ………………….€  της Τράπεζας 

…………..…………. .. – Κατάστημα …………..…… , το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 4% της συμβατικής 

αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον 

ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την 

οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 

υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 

Ο Ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ………….….….  (…)  χρόνια  από την οριστική 

παραλαβή του εξοπλισμού. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 

μήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι 

…………….…………… (…....) μηνών.  

ΑΡΘΡΟ 7. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1. Καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

της σχετικά με την προμήθεια.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία 

καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.  

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης,  να  αναφέρει εγγράφως και 

να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά είδη, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις 

επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.  

7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 

που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  
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ΑΡΘΡΟ 8. 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Γ.Ν. Λαμίας  από τη μη εκτέλεση ή κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της  αρ.                

(ΑΔΑ:                    ) (ΑΔΑΜ:            ) Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Αστικού Δικαίου.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας 

εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το 

άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) 

περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  

ΑΡΘΡΟ 10. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 11. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, γίνει η 

αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αρ.Β/             (ΑΔΑ:              ) (ΑΔΑΜ:                  ) πρόσκληση 

του σχετικού διαγωνισμού και η αρ Β/                  Προσφορά  του Αναδόχου αποτελούν 

συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή 

διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι 

η ακόλουθη:  

α) Η παρούσα σύμβαση  

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου  

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

δ) Η προσφορά του Αναδόχου  
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Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.  

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από  την 

Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα τηλ.:  ,fax:          email:       Η 

κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση αυτή ή με φαξ.   

ΑΡΘΡΟ 13. 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν 

προαναφερθεί στην  διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, 

με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 

το Ελληνικό και το Κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια 

κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.  

 

Η παρούσα, αφού γράφηκε σε τρία όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, 

βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας 

των συμβαλλομένων.  

Οι Συμβαλλόμενοι 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  

  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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