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 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΝΑ ΚΑΤ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ 
Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης   
τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 
e-mail: prom3@kat-hosp.gr 

 
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2015 

 
 

ΚΗΦΙΣΙΑ, 28-04-2015 
αρ. πρωτ.: 6517/18-05-2015 

 

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 27.500,00 € με ΦΠΑ 

 
Το ΓΝΑ ΚΑΤ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την απόφαση 
ΔΣ 05/29-01-2015, θέμα 8 περί έγκρισης σκοπιμότητας, πίστωσης και διενέργειας 
διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτροκαρδιογράφων και απινιδωτών σε 
αντικατάσταση αχρηστευθέντων 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

πρόχειρο  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Προϋπολογισμός                        : πίστωση 27.500,00 €,  
Τόπος Διενέργειας                      : ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, 
                                                      Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου  
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 03/06/2015 έως ώρα 

  10:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 03/06/2015 ώρα 12.00 π.μ.  

στην αίθουσα ΔΣ  
  

 
Ισχύς προσφορών           :       12 ΜΗΝΕΣ   

 Η  αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγηση θα γίνει σε ένα στάδιο. 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ (τεμάχια 3, πίστωση 4.500,00 € με ΦΠΑ) 
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή.  
2. Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.  
3. Να λειτουργεί με ρεύμα στα 220V/50Hz αλλά και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  
διάρκειας οπωσδήποτε 4 ωρών.  
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4. Η απόκριση συχνότητας να είναι 0-150 Hz.(IEC/AHA) και η δειγματοληψία να είναι 
οπωσδήποτε 1.000 Hz.  
5. Nα συλλέγει και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard και Cabrera με την 
χρήση 10πολικού καλωδίου.  
6. Να έχει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του ασθενή.  
7. Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD διαμέτρου τουλάχιστον 9 cm όπου να 
απεικονίζονται μέχρι τρεις απαγωγές κατ’ επιλογή του χειριστή, καθώς και άλλες 
πληροφορίες σχετικές με τον ασθενή (καρδιορυθμός κ.λ.π).  
8. Επίσης στην οθόνη να απεικονίζονται και ενδείξεις σχετικές με την κατάσταση του 
καρδιογράφου (φόρτιση μπαταρίας, επιλογή απαγωγών, αποκόλληση των 
ηλεκτροδίων, ευαισθησία, ταχύτητα κ.ά).  
9. Να διαθέτει καταγραφικό τριών καναλιών, θερμικού τύπου, εύρους συχνοτήτων από 
0-150 Hz σε χαρτί μεγέθους τουλάχιστον 70mm. 
10. Η ταχύτητα καταγραφής να μπορεί να ρυθμιστεί στα 5/10/25/50mm/s και η 
ευαισθησία να μπορεί να ρυθμιστεί στα 5/10/20 mm/mV.  
11. Να διαθέτει φίλτρα, μυϊκά στα 25, 35 Hz καθώς και φίλτρα δικτύου στα 50, και 60 
Hz.  
12. Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην μνήμη και αρχειοθέτησης 
ηλεκτροκαρδιογραφημάτων μέχρι και 40 ασθενών.  
13. Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης για παιδιά και ενήλικες.  
14. Να διαθέτει θύρα RS 232  
15. Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 3.0kg  
16. Να προσφερθεί τροχήλατη βάση.  
17. Το φύλλο συμμόρφωσης να αποδεικνύεται απαραίτητα με παραπομπές στα 
επίσημα φυλλάδια του οίκου κατασκευής.  
18. Το προσφερόμενο είδος να διαθέτει CE MARK  
19. Το εργοστάσιο και ο προμηθευτής να διαθέτουν το αντίστοιχο ISO. Επίσης ο 
προμηθευτής, α) να διαθέτει πιστοποιητικό 13485/03 (διακίνηση και τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 
βάσει του Π.Δ. 117/2004 και β) να διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης 
από το οίκο κατασκευής για το προσφερόμενο είδος.  
20. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο έτη.  
Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για δέκα έτη τουλάχιστον. 
21. Να δοθεί τιμή για ετήσια σύμβαση συντήρησης με ανταλλακτικά.  
 
Β.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (τεμάχια 5, πίστωση 23.000,00 € με ΦΠΑ) 
1) Η συσκευή να περιλαμβάνει απινιδωτή, monitor και καταγραφικό & βηματοδότη. 
2) Να λειτουργεί με ρεύμα 220V και επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές, οι οποίοι 
να αντικαθίστανται εύκολα από τον χειριστή. 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 
3) Να είναι απόδοσης διφασικής ενέργειας 200J και άνω, οπωσδήποτε να μπορεί να 
αποδώσει ενέργειες από 2 μέχρι 260 Joules. 
4) Η επιλεγόμενη ενέργεια να φαίνεται σε ψηφιακή ένδειξη. 
5) Να έχει δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης απινίδωσης. 
6) Να έχει δυνατότητα εσωτερικής απινίδωσης. 
7) Να έχει δυνατότητα απινίδωσης μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων, ούτως ώστε η 
απινίδωση να μπορεί να γίνει από απόσταση, για την ασφάλεια του χειριστή. 
8) Η φόρτιση και η εκφόρτιση να γίνονται και κατ’ ευθείαν από τα χειριστήρια 
paddles ή από ειδικά πλήκτρα της συσκευής σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων μιας χρήσης. 
9) Ο χρόνος φόρτισης για την ενέργεια των 200 Joules να μην υπερβαίνει τα 5 sec. 
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10) Να έχει δυνατότητα με πλήρη φόρτιση των μπαταριών να αποδώσει 50 
απινιδώσεις τουλάχιστον των 200 joules ή να παρακολουθεί τον ασθενή 
(monitoring) για 2 ώρες. 
11) To HKΓ να λαμβάνεται μέσω 5πολικού καλωδίου και να υπάρχει η δυνατότητα 
απεικόνισης και καταγραφής όλων των απαγωγών του ΗΚΓ. Να διαθέτει 
αυτόματο πρόγραμμα ανάλυσης του ΗΚΓ και αναγνώριση των FV & VT 
12) Να διαθέτει όρια συναγερμού τα οποία να ρυθμίζονται από τον χειριστή ή 
αυτόματα. 
13) Να διαθέτει σύστημα αξιολόγησης της κατάστασης του ασθενούς 
(ημιαυτόματη απινίδωση), το οποίο να καθοδηγεί τον χειριστή του απινιδωτή με 
ηχητικά και οπτικά σήματα. 
14) Να αποδίδει απινίδωση με 3 απλά βήματα και κατά την εκκίνηση της συσκευής, 
να τοποθετείται αυτόματα προεπιλεγμένη ενέργεια για την απινίδωση, ώστε να 
μειωθεί ο χρόνος επέμβασης. 
15) Να διαθέτει τεστ απόδοσης της ενέργειας. 
MONΑΔΑ ΜΟΝΙΤΟR 
16) Η οθόνη να είναι τουλάχιστον 5,5” , έγχρωμη 2 καναλιών τουλάχιστον. Να 
απεικονίζει το ΗΚΓ/φημα, με δυνατότητα cascade για την καλύτερη 
παρακολούθηση των αρρυθμιών καθώς και την ψηφιακή ένδειξη του 
καρδιορυθμού, τα όρια των συναγερμών, μηνύματα για τη λειτουργία της 
συσκευής κλπ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
17) Να διαθέτει μονάδα βηματοδότη ενσωματωμένη στη συσκευή για την εκτέλεση 
εξωτερικής διαθωρακικής βηματοδότησης. Να αποδίδει συχνότητα παλμών από 40- 
160 bpm και ρεύμα εξόδου από 0-150 mA περίπου.  
18) Nα χρησιμοποιεί τα ίδια αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια τόσο για βηματοδότηση όσο και 
για απινίδωση. 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ 
19) Να διαθέτει καταγραφικό θερμικού τύπου δύο καναλίων για την απεικόνιση ΗΚΓ. 
Να εκτυπώνει trends. 
20) Nα έχει δυνατότητα μνήμης στην οποία θα αποθηκεύονται 10 επεισόδια (events) 
ΗΚΓ, ούτως ώστε μετά, με το πάτημα ενός πλήκτρου το καταγραφικό να αποδίδει 
όλο το ιστορικό της απινίδωσης, με καταγραφή απαραιτήτως του καρδιακού 
ρυθμού πριν και μετά την απινίδωση. 
ΓΕΝΙΚΑ 
21) Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη λειτουργία του. 
22) Όλα τα αναγραφόμενα να αποδεικνύονται απαραίτητα με παραπομπές στα 
επίσημα φυλλάδια του οίκου κατασκευής. 
23) Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και να φέρει απαραίτητα 
πιστοποιητικό ποιότητας CE. 
24) Το εργοστάσιο και ο προμηθευτής να διαθέτουν το αντίστοιχο ISO. Επίσης ο 
προμηθευτής, α) να διαθέτει πιστοποιητικό 13485/03 (διακίνηση και τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 
βάσει του Π.Δ. 117/2004 και β) να διαθέτει πιστοποιημένο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης από το οίκο κατασκευής για το προσφερόμενο είδος. 
25) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών. 
26) Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα έτη. 
27) Να παραδοθούν (με την προμήθεια) τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και 
συντήρησης. 
28) Να δοθεί τιμή για ετήσια σύμβαση συντήρησης με ανταλλακτικά. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 
1. Η συντήρηση κι οι επισκευές των μηχανημάτων γίνονται από Τεχνικούς της 

"ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ", ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους  από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 

2. Η  συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται τουλάχιστον ανά 6μηνο (σε περίπτωση 
που από τον κατασκευαστικό οίκο προβλέπονται άνω των δυο συντηρήσεων ανά 
έτος θα ακολουθείται η σχετική οδηγία)και θα περιλαμβάνει  κάθε  εργασία, 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ανταλλακτικά και αναλώσιμα που θα απαιτούνται 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή για τη διατήρηση των μηχανημάτων 
σε άριστη λειτουργική κατάσταση.   

3. Σε περιπτώσεις βλαβών  η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" υποχρεούται να μεριμνήσει για την 
αποκατάσταση αυτών, με αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού απαιτηθεί ή 
όλης της συσκευής μέχρι της τελικής επισκευής, εντός 24 ωρών από της σχετικής 
γραπτής ή τηλεφωνικής κλήσεώς της. 

4. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους του    
"ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ή στα εργαστήρια της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ" κατά την κρίση των 
Τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής 
συντήρησης θα συμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του “ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ” ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του “νεκρού” χρόνου των 
μηχανημάτων. 

5. Η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών 
συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ" και από την 
Προϊσταμένη του Τμήματος του "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" ή από την αναπληρώτρια αυτής, ή 
από τον υπεύθυνο Ιατρό ή τον αντικαταστάτη , κι από τον υπεύθυνο του Τμήματος 
της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ"  στον οποίο και θα παραδίδεται το 
αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το "ΙΔΡΥΜΑ". 

6. Η  “ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ” εταιρεία να διαθέτει το αντίστοιχο ISO. 
7. Η “ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ” υποχρεούται να ενημερώνει και να πραγματοποιεί όλες τις 

απαραίτητες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις σύμφωνα με τις  γραπτές οδηγίες του 
κατασκευαστικού οίκου. 

8. Ο χρόνος μη λειτουργίας εκάστου μηχανήματος δεν υπερβαίνει τις οχτώ εργάσιμες 
ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης 

 
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ορίζεται στους 2 μήνες, εντός των οποίων θα 
γίνει η παράδοση των ειδών. Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 2 μήνες, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος του προμηθευτή. 
 
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά ορίζεται 
από την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας, που παρέχεται από τον προμηθευτή και 
μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας, με την υποχρέωση του προμηθευτή να παρέχει 
τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για 10 έτη τουλάχιστον. 
 
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
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προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που μπορούν να αποδείξουν με κάθε 
πρόσφορο τρόπο ότι έχουν γνώση και πείρα του αντικειμένου του διαγωνισμού. 
 
5. 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 6, 7, 8. 
Σημείωση: Για διευκόλυνση της επικοινωνίας των συμμετεχόντων με την αναθέτουσα 
αρχή είναι απαραίτητη η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο φάκελο με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής.   
 
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

 Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. 

 Τη λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο ενιαίος φάκελος, και οι επί μέρους κατά περίπτωση,   
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Τον αριθμό της διακήρυξης (25/2015), τον τίτλο του διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ 
ΚΑΤ) και την ημερομηνία διενέργειας (03/06/2015). 
 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει μόνο υπεύθυνη 
δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το 
συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα. 
 

7. 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. 
 
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο 
οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 
 
9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
αθροιστικά, δηλαδή για την προμήθεια και την συντήρηση και επισκευή με 
ανταλλακτικά και αναλώσιμα, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους 
όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.  
 
10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
α) Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 
0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος 
προμηθευτών 4% και β) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή 
Αποφάσεως του ΥΠ. ΟΙΚ. Αν γίνουν αλλαγές, εφαρμόζονται οι κρατήσεις της 
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ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος. 
 
11. TΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013), παραγρ.Ζ, 
υποπαράγραφος Ζ.5, η προθεσμία πληρωμής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες.   
 
12. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 
 
Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
           2) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
                
 

Διοικητής του Νοσοκομείου 
Ευάγγελος Ι. Βουμβουλάκης 
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Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης 
 

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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ», αριθμός διακήρυξης 25/2015 
 
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 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. 
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Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΤΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ 
ΠΙΣΤΩΣΗ: 27.500,00 € με ΦΠΑ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προμήθεια μηχανημάτων 

α/
α 

Είδος 
Ποσότ

ητα 
(τεμ.) 

Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

Τιμή μονάδας με 
ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 

Αριθμητι
κώς 

Ολογρά
φως 

Αριθμητι
κώς 

Ολογρά
φως 

Αριθμητι
κώς 

Ολογρά
φως 

1 

Ηλεκτροκαρδιογ
ράφος τριών 
καναλιών με 

οθόνη 

3             

2 

Διφασικός 
απινιδωτής με 

μόνιτορ και 
καταγραφικό 

5             

 

Ετήσια συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά μηχανημάτων 

α/α Είδος 

Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Τιμή μονάδας με ΦΠΑ 

Αριθμητικώς Ολογράφως Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 

Συντήρηση και επισκευή με 
ανταλλακτικά 

ηλεκτροκαρδιογράφου τριών 
καναλιών με οθόνη 

        

2 

Συντήρηση και επισκευή με 
ανταλλακτικά διφασικού 
απινιδωτή με μόνιτορ και 

καταγραφικό 

        

 
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών. Εάν στη στήλη αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής 
αριθμητικώς και της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον 
από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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