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ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 
 

 Συνολική Πίστωση 37.000,00 € με ΦΠΑ 
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και τις  αποφάσεις  11/26-02-2015,  θέμα 15  
και  21/7-05-2015, θέμα 15 του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσουμε πρόχειρο 
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου 
της ανωτέρω υπηρεσίας. 
 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αναθέτουσα αρχή Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ 

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος 

Κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισμός 37.000,00 € με ΦΠΑ, προϋπολογισμός 2015  

Διάρκεια σύμβασης Τρείς μήνες   

Κατάθεση προσφορών έως Πέμπτη   28/05/2015 ώρα 10:00, στο πρωτόκολλο 

Ημερομηνία διενέργειας Πέμπτη   28/05/2015, ώρα 10:30 

Τόπος διενέργειας Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου 

Ισχύς προσφορών 60 ημερολογιακές ημέρες 

Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση σε ένα στάδιο 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
 Α.ΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ    

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  ΤΕΜ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  
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1α 

Ποδιές ακτινοπροστασίας 
μπροστινής κάλυψης 
ισοδύναμης με 0,35 mm Pb για 
κοινή χρήση (προστασία των 
εξεταζομένων και συνοδών 
στους ακτινολογικούς 
θαλάμους) 9 τεμ 200,00 € 1800,00 

1β 

Ποδιές ακτινοπροστασίας 
μπροστινής κάλυψης 
ισοδύναμης με 0,35 mm Pb 
χαμηλού βάρους για την 
προστασία των χειριστών, 
ορθοπεδικών, εργαλειοδοτών 
και αναισθησιολόγων στα 
χειρουργεία Α’ και Β’ ορόφου. 18 τεμ 200,00 € 3.600,00 

1γ 

Ποδιές ακτινοπροστασίας 
φούστα/γιλέκο για τους 
εργαζόμενους στο χώρο του 
ψηφιακού αγγειογράφου και 
τους αγγειοχειρουργούς. 10 τεμ 800,00 € 8000,00 

2 

Ποδιές ακτινοπροστασίας 
ολόσωμες για παιδιά, 
ισοδύναμης προστασίας 0,5 
mm Pb και χρήση στους 
ακτινολογικούς θαλάμους και 
στα παιδορθοπεδικά 
χειρουργεία. 4 τεμ 300,00 € 1200,00 

3 

Ποδίτσες ακτινοπροστασίας 
ισοδύναμης με 0,5 mm Pb και 
κάλυψη από τη μέση και κάτω, 
διαστάσεων 20x25 και 30x30, 
για τους ακτινολογικούς 
θαλάμους και τα 
παιδορθοπεδικά χειρουργεία. 10 τεμ 100,00 € 1000,00 

4α 

Προστατευτικά (σετ)γονάδων 
για παιδιά ,ισοδύναμης 
προστασίας 1mmPb, κοριτσιών  
για τους ακτινολογικούς 
θαλάμους και τα 
παιδοορθοπεδικά χειρουργεία. 6 τεμ  200,00 € 1200,00 

15PROC002783222 2015-05-18

ΑΔΑ: 7Σ2Δ46906Π-Τ2Μ



ΓΝΑ ΚΑΤ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 3 

4β 

Προστατευτικά (σετ)γονάδων 
για παιδιά ,ισοδύναμης 
προστασίας 1mmPb, αγοριών 
για τους ακτινολογικούς 
θαλάμους και τα 
παιδοορθοπεδικά χειρουργεία. 6 τεμ 200,00 € 1200,00 

5 

Προστατευτικά κολάρα 
θυρεοειδούς με επικάλυψη 
στέρνου ισοδύναμης 
προστασίας 0,5mmPb. 20 τεμ 50,00 € 1000,00 

6 

Σκουφάκια Ακτινοπροστασίας, 
υποχρεωτικό για να παρθούν 
μέτρα προστασίας του 
κεφαλιού για τους χρήστες 
στον ψηφιακό Αγγειογράφο. 

10 τεμ 80,00 € 800,00 

7α 

Γυαλιά ακτινοπροστασίας με 
πλαϊνή προστασία και ιμάντα 
συγκράτησης πίσω από την 
κεφαλή του χρήστη,για χρήστες 
χωρίς διορθωτικά γυαλιά 
οράσεως  

12τεμ 200,00 € 2400,00 

7β 

Γυαλιά ακτινοπροστασίας με 
πλαϊνή προστασία και ιμάντα 
συγκράτησης πίσω από την 
κεφαλή του χρήστη,για χρήστες 
με διορθωτικά γυαλιά οράσεως 

3 τεμ 385,00 € 1155,00 

8α 
Κρεμάστρες εξοπλισμού 
ακτινοπροστασίας  τροχήλατες 3 τεμ 850,00 € 2550,00 

8β 
Κρεμάστρες εξοπλισμού 
ακτινοπροστασίας  επιτοίχιες   2 τεμ 338,00 € 676,00 

9 

Πέτασμα Ακτινοπροστασίας 
προσαρμοζόμενο στην 
εξεταστική τράπεζα του 
Ψηφιακού Αγγειογράφου. 

1 τεμ 3500,00 3500,00 

 
Συνολική πίστωση χωρίς ΦΠΑ     30081,00 

 
 

 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: 
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1. Όλα τα ακτιπροστατευτικά είδη να παρέχουν τη ζητούμενη ακτινοπροστατευτική 
θωράκιση με χρήση των υλικών που ζητούνται για κάθε επιμέρους κατηγορία 
και είδος.  

2. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία του κατασκευαστή οίκου ή έγκριτου 
οργανισμού για την παρεχόμενη ακτινοπροστασία και αξιοπιστία του 
κατασκευαστή οίκου. 

3. Να προσφερθούν μοντέλα κατάλληλα για την προοριζόμενη χρήση και τα 
μεγέθη με διαφορετικές διαστάσεις (μήκος και πλάτος) σε ενιαία τιμή.  

4. Η εξωτερική επιφάνεια των ποδιών να διαθέτει υλικό μη υδατοπερατό, εύκολα 
και γρήγορα καθαριζόμενο, χωρίς ν’ απορροφούνται ουσίες που θα τις 
λερώνουν. 

5. Να επισυνάπτεται με την προσφορά το πιστοποιητικό βάρους των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στην ακτινοπροστατευτική θωράκιση των ειδών της 
διακήρυξης (ανά τ.μ. υλικού) από τον κατασκευαστή. 

6. Οι προμηθευτές να προσκομίσουν πελατολόγιο με παραδόσεις αντίστοιχων 
προϊόντων σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (δύναται να ζητηθούν 
αποδεικτικά π.χ.  αντίγραφα τιμολογίων πώλησης των υπό προμήθεια ειδών). 

7. Οι συμμετέχοντες να έχουν πιστοποίηση ISO για ακτινοπροστασία και ο 
κατασκευαστής οίκος πιστοποιητικά ISO και CE mark. Αντίγραφα όλων να 
κατατεθούν με την προσφορά. 

8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση το 
εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. 

9. Να παρέχεται εγγύηση κατ’ ελάχιστο 24 μηνών για την ποιότητα της 
κατασκευής τους. 

10. Να κατατεθεί εάν δύναται σε κάθε κατηγορία ένα δείγμα. Μετά την κατακύρωση 
του Διαγωνισμού και την παράδοση των υλικών από τον μειοδότη, τα δείγματα 
θα επιστραφούν. 

 
Γ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: 

 

α/α Περιγραφή αιτούμενου είδους Επιμέρους Ειδικές Προδιαγραφές 

αιτούμενου είδους 

 

1α. 

 
Ποδιές ακτινοπροστασίας 
μπροστινής κάλυψης 
ισοδύναμης με 0,35 mm Pb και 
μάκρους 1 m για κοινή χρήση 
(προστασία των εξεταζομένων 
και συνοδών στους 
ακτινολογικούς θαλάμους) 
 
 

 

1. Οι ποδιές θα είναι κατασκευασμένες 
από εύκαμπτο ελαστικό υλικό νέας 
γενιάς από κράμα μολυβδούχων και 
μη μολυβδούχων υλικών για την 
επίτευξη χαμηλού βάρους.  

2. Η εξωτερική επιφάνεια να είναι 
επιστρωμένη με υλικό εύκολα 
καθαριζόμενο.  

3. Προσαρμογή στο σώμα του χρήστη με 
ρυθμιζόμενη ζώνη και κλείστρο ή 
Velcro. 

4. Προστασία ισοδύναμου μολύβδου 
0,35 mm Pb.  

5. Διαστάσεις: Φάρδος 60-70 εκατοστά 
(cm) και μήκος 90-110 εκατοστά (cm). 
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1β 

 
Ποδιές ακτινοπροστασίας 
μπροστινής κάλυψης 
ισοδύναμης με 0,35 mm Pb 
χαμηλού βάρους για την 
προστασία των χειριστών, 
ορθοπεδικών, εργαλειοδοτών 
και αναισθησιολόγων στα 
χειρουργεία Α’ και Β’ ορόφου. 

 
1. Οι ποδιές θα είναι κατασκευασμένες 

από εύκαμπτο ελαστικό υλικό νέας 
γενιάς από κράμα μολυβδούχων και 
μη μολυβδούχων υλικών για την 
επίτευξη χαμηλού βάρους.  

2. Η εξωτερική επιφάνεια να είναι 
επιστρωμένη με υλικό εύκολα 
καθαριζόμενο.  

3. Να είναι εύκολη η προσαρμογή στο 
σώμα του χρήστη με Velcro στο πλάι 
για γρήγορη τοποθέτηση και 
αφαίρεση. 

4. Προστασία ισοδύναμου μολύβδου 
0,35 mm Pb.  

5. Διαστάσεις: Φάρδος 60-70 εκατοστά 
(cm) και μήκος 90-110 εκατοστά (cm). 

 

 

1γ 

 
 
Ποδιές ακτινοπροστασίας 
φούστα/γιλέκο για τους 
εργαζόμενους στο χώρο του 
ψηφιακού αγγειογράφου και 
τους αγγειοχειρουργούς 
 

1. Οι ποδιές τύπου φούστα / μπλούζα να 
είναι  κατασκευασμένες από μη 
μολυβδούχο υλικό (οικολογικά υλικά)  

2. Η εξωτερική επιφάνεια της ποδιάς να 
είναι επιστρωμένη με υλικό εύκολα 
καθαριζόμενο.  

3. Προστασία ισοδύναμη μολύβδου με 
0,50 mm Pb μπροστά και 0,25 mm Pb 
πίσω. 

4. Τα μεγέθη να καλύπτουν τους 
σωματότυπους των εργαζομένων 
στον ψηφιακό αγγειογράφο και τα 
χειρουργεία των αγγειοχειρουργών. 

 

 

2  
Ποδιές ακτινοπροστασίας 
ολόσωμες για παιδιά, 
ισοδύναμης προστασίας 0,5 mm 
Pb και χρήση στους 
ακτινολογικούς θαλάμους και 
στα παιδορθοπεδικά 
χειρουργεία. 
 

1. Οι ολόσωμες ποδιές θα είναι 
κατασκευασμένες από εύκαμπτο 
ελαστικό υλικό από κράμα 
μολυβδούχων και μη μολυβδούχων 
υλικών για την επίτευξη χαμηλού 
βάρους.  

2. Οι ποδιές να είναι τύπου παλτό με 
προστασία ισοδύναμη με 0,50 mm Pb 
μπροστά και 0,25 mm Pb πίσω. 

3. Οι ποδιές να είναι δύο διαφορετικά 
μεγέθη ώστε να καλύπτουν παιδιά 
από 5 έως 15 ετών. 

3 Ποδίτσες ακτινοπροστασίας 
ισοδύναμης με 0,5 mm Pb και 
κάλυψη από τη μέση και κάτω, 
διαστάσεων 20x25 και 30x30, 
για τους ακτινολογικούς 
θαλάμους και τα 

1. Οι ποδίτσες θα είναι κατασκευασμένες 
από εύκαμπτο ελαστικό υλικό νέας 
γενιάς από κράμα μολυβδούχων και 
μη μολυβδούχων υλικών.  

2. Η εξωτερική επιφάνεια να είναι 
επιστρωμένη με υλικό εύκολα 
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παιδορθοπεδικά χειρουργεία. 
 

καθαριζόμενο.  
3. Προσαρμογή στο σώμα του χρήστη με 

ζώνη Velcro ή κλείστρο. 

4α. Προστατευτικά (σετ) γονάδων   
για παιδιά, ισοδύναμης  
προστασίας 1mmPb, δέκα (10) 
κοριτσιών και δέκα (10) αγοριών 
για τους ακτινολογικούς θαλάμους 
και τα παιδορθοπαιδικά 
χειρουργεία.  

 

 
 
Το κάθε σετ να περιλαμβάνει 3 ή 4 
μεγέθη. 

4β. 

 

5. 

 
Προστατευτικά κολάρα 
θυρεοειδούς με επικάλυψη 
στέρνου ισοδύναμης 
προστασίας 0,5mmPb. 

1. Τα προστατευτικά κολάρα  να είναι 
κατασκευασμένα από ελαφρύ 
εύκαμπτο υλικό νέας  γενιάς 
αποτελούμενο από  μη μολυβδούχα 
υλικά (οικολογικά υλικά). 

2. Η προσφερόμενη προστασία να είναι 
0,50 mmPb 

3. Η   εξωτερική επιφάνεια να είναι 
επιστρωμένη με υλικό αντιαλλεργικό 
και εύκολα καθαριζόμενο.  

4. Εύκολη προσαρμογή στο  λαιμό του 
χρήστη με  Velcro. Να προεκτείνεται 
ώστε να καλύπτει το στέρνο  μέχρι 12 
εκατοστά. 

6 Σκουφάκια Ακτινοπροστασίας, 
υποχρεωτικό για να παρθούν 
μέτρα προστασίας του κεφαλιού 
για τους χρήστες στον ψηφιακό 
Αγγειογράφο. 

1.  Τα σκουφάκια να παρέχουν            
προστασία ισοδύναμη με 0,5 mm Pb. 

2. Να είναι χαμηλού βάρους. 
 

 

7α. 

 
 
Γυαλιά ακτινοπροστασίας με 
πλαϊνή προστασία και ιμάντα 
συγκράτησης πίσω από την 
κεφαλή του χρήστη, χωρίς 
διορθωτικά γυαλιά οράσεως.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Γυαλιά ακτινοπροστασίας με 
πλαϊνή προστασία και ιμάντα 
συγκρότησης πίσω από την 
κεφαλή του χρήστη, με 
διορθωτικά γυαλιά οράσεως.   

1. Να προσφερθούν δύο (2) μοντέλα 
γυαλιών ακτινοπροστασίας: α) για 
χρήστες που δε χρησιμοποιούν 
διορθωτικά γυαλιά οράσεως και β) για 
χρήστες που χρησιμοποιούν (ιδία) 
γυαλιά οράσεως. 

2. Τα γυαλιά που θα χρησιμοποιούνται 
από χρήστες χωρίς διορθωτικά γυαλιά 
οράσεως, να παρέχουν πρόσθια 
προστασία ισοδύναμου μολύβδου 
0,75 mm Pb και πλάγια προστασία 
0,50 mm Pb. 

3. Το μοντέλο που θα χρησιμοποιείται 
από χρήστες με διορθωτικά γυαλιά 
οράσεως να έχει τη δυνατότητα 
εργονομικής εφαρμογής επάνω από 
τα διορθωτικά τους γυαλιά. Η πρόσθια 
προστασία ισοδύναμου πάχους 
μολύβδου να είναι 0,75 mm Pb. 

4. Το βάρος του κάθε μοντέλου να μην 
ξεπερνά τα 95 γραμμάρια. 

5. Να συνοδεύονται από ιμάντα 
συγκράτησης στο κεφάλι του χρήστη 

7β. 
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και θήκη αποθήκευσης/μεταφοράς. 
 

8α. Κρεμάστρες εξοπλισμού 
ακτινοπροστασίας  τροχήλατες 

1. Τροχήλατες κρεμάστρες  με φρένο 
ώστε  να κρέμονται ποδιές αλλά και  
φούστες ακτινοπροστασίας (να 
διαθέτουν γάντζους)  

2. Οι κρεμάστρες να είναι 
αναδιπλούμενες,  μη αποσπώμενες, 
και να   πιάνουν το δυνατό λιγότερο 
χώρο.   

3. Να προσφερθούν κρεμάστρες με 5 
έως 10 θέσεις προς επιλογή. 

8β. Κρεμάστρες εξοπλισμού 
ακτινοπροστασίας  επιτοίχιες 

1. Επιτοίχιες κρεμάστρες  που να 
υποδέχονται ποδιές και  φούστες 
ακτινοπροστασίας (να διαθέτουν 
γάντζους)  

2. Οι κρεμάστρες να μην είναι 
αποσπώμενες, τα μπράτσα να είναι  
αναδιπλούμενα ώστε να μην πιάνουν 
πολύ χώρο.   

3. Να προσφερθούν επιτοίχιες 
κρεμάστρες από  2 έως 5 θέσεις  προς 
επιλογή. 

9 Πέτασμα Ακτινοπροστασίας 
προσαρμοζόμενο στην 
εξεταστική τράπεζα του 
Ψηφιακού Αγγειογράφου. 

1. Το επιμέρους πέτασμα 
ακτινοπροστασίας να προσαρμόζεται 
σε εξεταστική τράπεζα, προσφέροντας 
προστασία από την ακτινοβολία στο 
χρήστη ισοδύναμη με 0,50 mm Pb. 

2. Το πέτασμα να είναι κατασκευασμένο 
από ενιαίο εύκαμπτο μολυβδούχο 
ελαστικό πλαστικοποιημένο και 
αδιάβροχο.  

3. Να είναι προσαρμοσμένο σε 
ανοξείδωτο σκελετό ώστε να μπορεί να 
τοποθετηθεί με ευκολία  στον οδηγό 
της εξεταστικής τράπεζας του 
Ψηφιακού Αγγειογράφου.  

4. Το πέτασμα να διαθέτει επιπλέον 
αποσπώμενο εξάρτημα 
ακτινοπροστασίας το οποίο να 
προσαρμόζεται σε υποδοχές του 
σκελετού του πετάσματος έτσι ώστε να 
αυξάνεται η κατά ύψος επιφάνεια 
προστασίας του χρήστη. 

5. Το πέτασμα να διαθέτει άρθρωση 
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ώστε να κινείται και να τοποθετείται σε 
επιθυμητές από τον χρήστη θέσεις.  

6. Να μπορεί να καθαρίζεται και να 
απολυμαίνεται με ευκολία 
χρησιμοποιώντας τα κοινά 
απορρυπαντικά και απολυμαντικά που 
διαθέτει το νοσοκομείο.   

7. Οι επιθυμητές διαστάσεις του 
πετάσματος να είναι:  70-75 εκατοστά 
ύψος και όχι λιγότερο από 100 
εκατοστά πλάτος. 

8. Η δε αποσπώμενη επιφάνεια να είναι 
30-35εκατοστά ύψος και πλάτος 55-60 
εκατοστά περίπου.   

9. Να προσαρμόζεται (θηλυκώνει) με 
τυποποιημένο και εγκεκριμένο τρόπο 
(όχι μετασκευή) στους υπάρχοντες 
τύπους οδηγών και στις δύο πλευρές 
του τραπεζιού που διαθέτει το 
Νοσοκομείο.  

10. Να περιλαμβάνεται στην προσφορά 
και η τοποθέτηση του πετάσματος από 
τον προμηθευτή. 

 

 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι τρείς(3) μήνες. Μπορεί να δοθεί  παράταση μέχρι 
τρείς(3) μήνες, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους 2 πρώτους και με 
σύμφωνη γνώμη του συμβασιούχου για τον επόμενο 1 μήνα. 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην 
Ελλάδα. 
 
5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην 
ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με 
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 
 
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται 
μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω 
παραγράφων 7, 8, 9. 
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Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 
 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 
 

 Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 

 Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του 
διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας. 

 
7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει: 
 

   Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα 

   Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων επικοινωνίας, σύμφωνα με το συνημμένο στη 
διακήρυξη υπόδειγμα 
 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του 
διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το 
αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την 
ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. 
 
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη.  
 
10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε κάθε 
κατηγορία εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της 
διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 
Εφόσον η τιμή της προσφοράς του μειοδότη υπολείπεται της προϋπολογισθείσας 
αξίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προβεί στη κατακύρωση επιπλέον ποσότητας , 
μέχρι το νόμιμο όριο επαύξησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 21 του ΠΔ 118/07.   
 
11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Ψυχική Υγεία 2%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί 
χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 4%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν 
τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος. 
 
12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η εξόφληση της συμβατικής αξίας γίνεται με βάση την κείμενη Νομοθεσία.  
 
13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
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Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο       Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
Το Τμήμα Γραμματείας        Ευάγγελος Ι.Βουμβουλάκης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
                    2) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων επικοινωνίας 
                    3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.               
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό: ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 
 

 
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Όνομα & επώνυμο πατέρα :  
Όνομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.  Δεν έχω  καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
ΠΔ 118/2007. 
 
β. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). 
 
γ. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 
δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις 
υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι …………  ………………………… 
 
ζ. Έλαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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2. Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 

Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό: ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

 
Ο/Η (όνομα)   :  
Επώνυμο    :  
Ονομα & επώνυμο πατέρα :  
Ονομα & επώνυμο μητέρας :  
Ημερομηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον 
διαγωνισμό, θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω 
φαξ ή στο κατωτέρω e-mail: 
 

Ταχυδρομική 
διεύθυνση 

 

Φαξ  

E-mail  

 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό: ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΤ.
ΤΙΜΩΝ 

ΕΠΥ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣΦΠΑ 

Ποδιές 
ακτινοπροστασίας 
μπροστινής 
κάλυψης 
ισοδύναμης με 
0,35 mm Pb για 
κοινή χρήση 
(προστασία των 
εξεταζομένων και 
συνοδών στους 
ακτινολογικούς 
θαλάμους) 9 τεμ 

 

 

 

  

Ποδιές 
ακτινοπροστασίας 
μπροστινής 
κάλυψης 
ισοδύναμης με 
0,35 mm Pb 
χαμηλού βάρους 
για την προστασία 
των χειριστών, 
ορθοπεδικών, 
εργαλειοδοτών και 
αναισθησιολόγων 
στα χειρουργεία Α’ 
και Β’ ορόφου. 18 τεμ 

 

 

 

  

Ποδιές 
ακτινοπροστασίας 
φούστα/γιλέκο για 
τους 
εργαζόμενους στο 
χώρο του 
ψηφιακού 
αγγειογράφου και 
τους 
αγγειοχειρουργού
ς. 10 τεμ 
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Ποδιές 
ακτινοπροστασίας 
ολόσωμες για 
παιδιά, 
ισοδύναμης 
προστασίας 0,5 
mm Pb και χρήση 
στους 
ακτινολογικούς 
θαλάμους και στα 
παιδορθοπεδικά 
χειρουργεία. 4 τεμ 

 

 

 

  

Ποδίτσες 
ακτινοπροστασίας 
ισοδύναμης με 0,5 
mm Pb και 
κάλυψη από τη 
μέση και κάτω, 
διαστάσεων 20x25 
και 30x30, για 
τους 
ακτινολογικούς 
θαλάμους και τα 
παιδορθοπεδικά 
χειρουργεία. 10 τεμ 

 

 

 

  

Προστατευτικά 
(σετ)γονάδων για 
παιδιά 
,ισοδύναμης 
προστασίας 
1mmPb, 
κοριτσιών  για 
τους 
ακτινολογικούς 
θαλάμους και τα 
παιδοορθοπεδικά 
χειρουργεία. 6 τεμ  

 

 

 

  

Προστατευτικά 
(σετ)γονάδων για 
παιδιά 
,ισοδύναμης 
προστασίας 
1mmPb, αγοριών 
για τους 
ακτινολογικούς 
θαλάμους και τα 
παιδοορθοπεδικά 
χειρουργεία. 6 τεμ 
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Προστατευτικά 
κολάρα 
θυρεοειδούς με 
επικάλυψη 
στέρνου 
ισοδύναμης 
προστασίας 
0,5mmPb. 20 τεμ 

 

 

 

  

Σκουφάκια 
Ακτινοπροστασίας
, υποχρεωτικό για 
να παρθούν μέτρα 
προστασίας του 
κεφαλιού για τους 
χρήστες στον 
ψηφιακό 
Αγγειογράφο. 10 τεμ 

 

 

 

  

Γυαλιά 
ακτινοπροστασίας 
με πλαϊνή 
προστασία και 
ιμάντα 
συγκράτησης 
πίσω από την 
κεφαλή του 
χρήστη,για 
χρήστες χωρίς 
διορθωτικά γυαλιά 
οράσεως  12τεμ 

 

 

 

  

Γυαλιά 
ακτινοπροστασίας 
με πλαϊνή 
προστασία και 
ιμάντα 
συγκράτησης 
πίσω από την 
κεφαλή του 
χρήστη,για 
χρήστες με 
διορθωτικά γυαλιά 
οράσεως 3 τεμ 

 

 

 

  

Κρεμάστρες 
εξοπλισμού 
ακτινοπροστασίας  
τροχήλατες 

3 τεμ 

 

 

 

  

Κρεμάστρες 
εξοπλισμού 
ακτινοπροστασίας  

2 τεμ 
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επιτοίχιες   

Πέτασμα 
Ακτινοπροστασίας 
προσαρμοζόμενο 
στην εξεταστική 
τράπεζα του 
Ψηφιακού 
Αγγειογράφου. 1 τεμ 

 

 

 

  

Συνολική πίστωση 
   

  
 

Συνολική τιμή με 
ΦΠΑ 

 

 

 

 
 
 
 

 (Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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