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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                                                                  Βαθμός Ασφαλείας 

                                     Ιωάννινα :  23-05-2022 

                                             Αριθ. Πρωτ. :  6719 

 

 
ΠΡΟΣ:  

Solution Medical Care 
sales@solutionmedical.gr 

ΤΜΗΜΑ               :    OIKONOMIKO 

                                                          
 
 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ            :     ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Πληροφ.             :     Παππά Ιωάννα  
Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Τηλέφωνο : 2651080625 
Fax : 2651029470 
Email : ioanpappa@gni-hatzikosta.gr 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 85/22  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.300,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (4.274,19 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

 
O Διοικητής του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του αρ. 107 του Ν.4497/2017 και του αρ. 43 του Ν.4605/2019.  

2. Το αριθμ. 5781/04-05-2022  αίτημα του τμήματος ΤΕΠ/ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΔΑΜ: 22REQ010593077).    

3. Τις αριθμ. 666/06-05-2022 με Α/Α:876 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΜΑΖ46906Ω-Ο6Ω και ΑΔΑΜ:  

22REQ010593146.  

4. Την αριθμ. 6694/20-05-2022 Απόφαση του Διοικητή ΑΔΑ: ΨΟΗ346906Ω-9ΝΞ.   

 

 
Σας προσκαλεί να καταθέσετε τεχνοοικονομική προσφορά 

 
για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.300,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (4.274,19€ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ)  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς την Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 11.00πμ. 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου την Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 
11.00  π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. Η  προσφορά μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με 
την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» στο πρωτόκολλο, μέχρι και την Δευτέρα 
30/05/2022 και ώρα 11.00 πμ. , στη Δ/νση: Λεωφ. Μακρυγιάννη 50, ΤΚ 45000, Ιωάννινα . 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Η τεχνοοικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο ή να σταλεί μέχρι Δευτέρα 
30/05/2022     και ώρα 11.00. 

   Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα. (ενημερωτικά και 
τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως 
φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
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Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 

προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο 

όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 

προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του 

οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 

Μέσα στο φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία  κατά 

προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους σε δύο αντίτυπα, ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, με  τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και ως εξής: 

 

1.ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2.ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
1. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:   

α. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε 
περίπτωση ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή τους. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή τους). 

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της. 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής της. 

ε. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)  

στ. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: 
 i)  αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
  ii)  αναφέρει στην προσφορά του στοιχεία αληθή και ακριβή. 
iii) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας προμήθειας. 
 iv) ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα 

των προσφορών. 
 

2. Φάκελος τεχνικό-οικονομικής προσφοράς 
Τοποθετούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα Α. 
Τεχνικές Προδιαγραφές.  
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την τιμή σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός 
από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.  Στην οικονομική προσφορά να 
αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από το άνοιγμα 
των προσφορών. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.  
Η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.  

                                   ΠΡΟΣ:  Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ την αριθμ.  85/22  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 30/05/2022 και ώρα 11.00  π.μ 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
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Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
  ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ       
24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1. 
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΣ  

1 4.274,19 € 1.025,80 € 5.299,99 € 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

4.274,19 € 1.025,80 € 5.299,99 € 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία  
για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται ανά τρίμηνο, και η πρώτη τιμολόγηση 
θα γίνει με το πέρας του πρώτου τριμήνου της σύμβασης.  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 
Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους 
των αρμόδιων Υπουργείων.  
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά 

την πληρωμή του τιμήματος. 
γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 
δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 

20%. 
ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 

και κάθε άλλης συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται 
επίσης το αναλογούν χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο. 
Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση  εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. 

 
 

       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                                                    
 
 
 
 

                                                                                           ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.300 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 

 
Ο υπό προμήθεια φορητός υπέρηχος θα πρέπει να είναι καινούργιος, τελευταίας τεχνολογίας, αμεταχείριστος, αρίστης 
ποιότητας και πλήρης. Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο 
φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, βεβαιώσεις κλπ. στοιχεία για να αξιολογηθούν. 

1. Να είναι ασπρόμαυρο 
2. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια >2 ώρες 
3. Το υπό προμήθεια σύστημα να περιλαμβάνει στη βασική διαμόρφωση 

i. Βασική μονάδα, με μπαταρία 
ii. Ηχοβόλο κεφαλή Convex ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2.5MHz-5MHz) 

iii. Οδηγό βιοψίας για κεφαλή convex 
4. Να είναι μικρών διαστάσεων, περίπου 33.5*15.5*35cm, και μικρού βάρους, περίπου 6,5kg χωρίς τις κεφαλές. 
5. Να διαθέτει πλήρες, φωτιζόμενο, αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 
6. Να διαθέτει υψηλής ανάλυσης έγχρωμη LED οθόνη 12” με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης έως 30

o
 

7. Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπως: πνευμονολογία, καρδιολογία, μαιευτική, γυναικολογία, ουρολογία, 
αγγειολογία, μικρά όργανα, παιδιατρική, μυοσκελετικά, νεφρολογία 
8. Να διαθέτει 2 (δύο) ενεργές θύρες κεφαλών 
9. Να διαθέτει λειτουργίες: B, B/B, 4B, B/M, M, PW Doppler 
10. Να διαθέτει  λειτουργίες απεικόνισης: Quad/dual (στο B mode) & Duplex mode (B+PW, B/M) 
11. Να διαθέτει THI, Compound Imaging (CI) & Speckle Reduction Imaging (SRA) 
12. Να διαθέτει I-Image, (Intelligent image optimization)  
13. Να διαθέτει Full screen του πεδίου σάρωσης 
14. Να διαθέτει θύρες: USB, Ethernet, video out, VGA και 8G memory card 
15. Gain: >250 
16. Βάθος σάρωσης (Depth): >23,5cm 
17. Σημεία εστίασης (Focus points): >4 
18. Δυναμικό εύρος (Dynamic range): >90dB 
19. Zoom: 8 steps, PIP zoom και pan zoom 
20. Chroma: >39 
21. Να διαθέτει λειτουργία cineloop, >256 frames 
22. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης των καταγραφών και των μετρήσεων 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
2. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό διεθνών πιστοποιήσεων όπως CE Mark 
και FDA. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
3. Να κατατεθούν τα  πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, 
εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, 14001, 18001, 27001 (ή 
ισοδύναμα) και ISO 13485  (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04. 
4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και απαραιτήτως εκπαίδευση των 
χρηστών και των τεχνικών. 
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία 
ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον. 
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια 
από την παραλαβή του.  
 
Ο Συντάξας/Τεχνικός ΒΙ.Τ.                         Ο Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής                                         Ο Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας             
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