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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                                                                  Βαθμόσ Αςφαλεύασ 

                        Ιωϊννινα :  18.10.2018 

                 Αριθ. Πρωτ. : 14116 

 

 
 
 
 
 
 

ΣΜΗΜΑ                :       OIKONOMIKO 

 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 
 

ΓΡΑΥΕΙΟ              :      ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 
 Πληροφ.              :      . Γκορύτςα 
Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 
Σηλϋφωνο : 2651080624 
Fax : 2651029470 
Email : promithies@gni-hatzikosta.gr 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ.72/18 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ 
 ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΦΝΙΑ  για τα ακτινολογικϊ μηχανόματα MPS 50 / CONTACT 300T. 

 
Αφού λϊβαμε υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 

2. Σο αριθμ.5477/20.06.2018 αύτημα του τμόματοσ Βώοιατρικόσ Σεχνολογύασ (ΑΔΑΜ: 18REQ003856578) 

3. Η αριθμ. 1298/09.10.2018 απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ (AΔΑ! ΧΛΧ546906Ψ-Λ6Υ, ΑΔΑΜ: 18REQ003856633) 

4. Η αριθμ. 14114/18.10.2018 απόφαςη Διοικητό του Νοςοκομεύου (ΑΔΑ: 7ΝΥ546906Ψ-ΧΣΥ) 

 
Προςκαλεύ 

Σουσ ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν γραπτό τεχνοικονομικό προςφορϊ για την προμόθεια μιασ (1) νϋασ ό δύο (2) 
ανακαταςκευαςμϋνων ακτινολογικών λυχνιών τύπου SIEMENS 150 OPTI 30/50 για τα ακτινολογικϊ μηχανόματα MPS 50 / 
CONTACT 300T, προώπολογιςμού 15.500,00€ με ΥΠΑ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

Η προςφορϊ θα πρϋπει να κατατεθεύ το αργότερο ϋωσ την Πϋμπτη 25.10.2018 και ώρα 10.00 π.μ με την ϋνδειξη «Να 
μην ανοιχθεύ από την ταχυδρομικό υπηρεςύα ό τη γραμματεύα» ςτο γραφεύο προμηθειών του Νοςοκομεύου (Δ/νςη: Λεωφ. 
Μακρυγιϊννη 50, ΣΚ 45500 Ιωϊννινα). 
την προςφορϊ πρϋπει να περιϋχονται οι εξόσ υποφϊκελοι εισ διπλούν: 
 

1. Υϊκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ 
α.  Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ιςχύον καταςτατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώσ τα μϋλη του Δ ςε περύπτωςη ΑΕ, 
ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ό του/των διαχειριςτό/των ςε περύπτωςη Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ 
β. Ποινικό μητρώο ςε ιςχύ των μελών του Δ ό του/των διαχειριςτό/των 
γ. Υορολογικό (προςοχό η αιτιολογύα να εύναι ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΕΙΠΡΑΞΗ ΕΚΣΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΟ 
ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΨΝ) και αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ (προςοχό η αιτιολογύα να εύναι ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε 
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ό ΔΗΜΟΠΡΑΙΕ) 

 
2. Υϊκελοσ τεχνικόσ προςφορϊσ 

τον φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ τοποθετούνται  τα τεχνικϊ φυλλϊδια, πιςτοποιητικϊ, εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ για 
δώδεκα (12) μόνεσ με αναλογύα χρόςησ δωδεκατημορύων (με επιςτροφό τησ παλαιϊσ) ιςχύσ προςφορϊσ. 
 

3. Υϊκελοσ οικονομικόσ προςφορϊσ 
Οικονομικό προςφορϊ του υποψηφύου, με την τιμό ςε ευρώ.  την τιμό εύτε τησ νϋασ ακτινολογικόσ λυχνύασ εύτε 
των δυο ανακαταςκευαςμϋνων λυχνιών θα περιλαμβϊνεται τόςο το κόςτοσ εργαςιών για την τοποθϋτηςό 
τησ/τουσ όςο και το κόςτοσ των απαραύτητων ρυθμύςεων του ςυςτόματοσ και η παρϊδοςό τουσ ςε πλόρη 
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λειτουργύασ. Επιπλϋον, ςτην τιμό θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη 
επιβϊρυνςη που προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, εκτόσ από τον ΥΠΑ, που θα δύνεται ξεχωριςτϊ, εύτε ωσ 
ποςοςτό, εύτε ωσ απόλυτη τιμό.  
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη απορρύπτεται.  

 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Όλεσ οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςε ευρώ με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ 
ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό διαδικαςύα για ϋκδοςη 
των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. Η ϋκδοςη του τιμολογύου θα γύνεται ανϊ τρύμηνο, και η πρώτη τιμολόγηςη θα γύνει με το 
πϋρασ του πρώτου τριμόνου τησ ςύμβαςησ.  

Για όλεσ τισ πληρωμϋσ θα εκδύδονται τα απαραύτητα νόμιμα παραςτατικϊ Ι δικαιολογητικϊ. Από κϊθε τιμολόγιο του 
Προμηθευτό θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και ςχετικϋσ Εγκυκλύουσ των 
αρμόδιων Τπουργεύων.  
Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) Τπϋρ Οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ (Υ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδόματοσ, ο οπούοσ παρακρατεύται κατϊ την 

πληρωμό του τιμόματοσ. 
γ) Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων: κρϊτηςη 0,06% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και 

κρατόςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 
δ) Σϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3% επύ του ποςού τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ, πλϋον ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α. ποςοςτού 20%. 
ε) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και 

κϊθε ϊλλησ ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώσ και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). την παραπϊνω κρϊτηςη παρακρατεύται επύςησ το 
αναλογούν χαρτόςημο 3% υπϋρ Δημοςύου και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20%. 

Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) βαρύνει το Νοςοκομεύο. 
 
Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν απαιτούνται. 
Φρόνοσ παρϊδοςησ εντόσ εξόντα (60) ημερών από την παραγγελύα. 
Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα πρόςκληςη  εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του Δημοςύου διατϊξεισ, όπωσ ιςχύουν κϊθε 
φορϊ. 

 
 

 
  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
                                                                                                           

 
 

                                                                                                                                        ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 


