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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: 23/2015 

 
 

ΚΗΦΙΣΙΑ, 23-04-2015 
αρ. πρωτ.: 6656/20-05-2015 

 

 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΙΣΤΩΣΗΣ 13.000,00 € με ΦΠΑ 

 
Το ΓΝΑ ΚΑΤ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και την απόφαση 
ΔΣ 38/29-10-2014, θέμα 20 περί έγκρισης σκοπιμότητας, πίστωσης και διενέργειας 
διαγωνισμού για την προμήθεια φορητού υπερηχοτομογράφου 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

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

ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Προϋπολογισμός                        : πίστωση 13.000,00 €,  
Τόπος Διενέργειας                      : ΓΝΑ ΚΑΤ, Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, 
                                                      Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου  
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/06/2015 έως ώρα 

  10:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/06/2015 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. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

Γενικά-Σύνθεση Συστήματος 
 

Γενικά-Σύνθεση 
Συστήματος 

Φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας, πολύ μικρού 
βάρους και όγκου, για εύκολη μεταφορά του στους 
χώρους των χειρουργείων με δυνατότητα αυτόνομης 
λειτουργίας επί >45’, με ενσωματωμένη μπαταρία, 
αποτελούμενη από:  
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1. Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά 
προδιαγράφεται πιο κάτω). 

2.  Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσματος 
συχνοτήτων (2-5 MHz), κατάλληλη για ανεύρεση 
αγγείων και νεύρων και νευρικών πλεγμάτων. 

3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσματος 
συχνοτήτων (5-10MHz), κατάλληλη για 
εξετάσεις επιφανειακών οργάνων, περιφερικών 
& εν τω βάθει νευρικών πλεγμάτων αγγείων. 

4. Ειδικό τροχήλατο του ίδιου κατασκευαστικού 
οίκου. 

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης 
 

Ψηφιακός διαμορφωτής 
δέσμης (Digital 
beamformer) 
 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία. 
 

Κλινικές Εφαρμογές 
 

Εφαρμογές για τη κάλυψη 
των ειδικοτήτων της 
αναισθησιολογίας 
 

 
Ακτινολογία, Αγγειολογία, Καρδιολογία, 
Αναισθησιολογία. 

Τύποι Ηχοβόλων Κεφαλών (Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz)) 
 

CONVEX Array 2-8 MHz ΝΑΙ 

LINEAR Array 5-13 MHz ΝΑΙ 

Μέθοδοι Απεικόνισης 
 

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 & να απεικονίζεται στην οθόνη 

PW Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

PW Doppler HiPRF ΟΧΙ 

CW Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Tissue Harmonic Imaging ΝΑΙ (Να λειτουργεί με κεφαλές Convex, Linear, 
Microconvex &Sector). Να αναφερθούν οι κεφαλές στις 
οποίες διατίθεται η τεχνική 

Triplex Mode (ταυτόχρονη 
απεικόνιση σε πραγματικό 
χρόνο, εικόνας B-MODE, 
παλμικού Doppler και 
έγχρωμου Doppler) 

ΟΧΙ 

Τραπεζοειδής Απεικόνιση 
(Trapezoid scan) 

OXI 

Πανοραμική Απεικόνιση 
(Panoramic View) 

ΟΧΙ 
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Λειτουργία-Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

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 (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές 
απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως 
ενεργοποιείται η τεχνική) 

Τεχνική επεξεργασίας 
εικόνας σε επίπεδο pixel 
για τη μείωση του 
θορύβου και βελτίωσης 
της ορατότητας και της 
υφής ιστικών μοτίβων και 
αύξηση της ευκρίνειας 
τους 

 
 
ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές 
απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως 
ενεργοποιείται η τεχνική) 

Επεξεργασία εικόνων μετά 
τη λήψη (post processing) 

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς 
αξιολόγηση) 

Σημεία εστίασης (focus 
points) 

>7 

Δυναμικό Εύρος (dynamic 
range) 

>160 db 

Ρυθμός ανανέωσης 
εικόνας (frame rate) 

>250 f/sec 

Ενεργές θύρες για 
ταυτόχρονη σύνδεση 
κεφαλών 

>2 

Βάθος σάρωσης >28 cm 

Σύγχρονο σύστημα 
μεγέθυνσης 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πολλαπλοί χρωματικοί 
χάρτες της κλίμακας του 
γκρι 

ΝΑΙ (Να αναφερθούν) 

Ψηφιακή μήτρα 
απεικόνισης 

Προς αξιολόγηση 

Έγχρωμη TFT οθόνη >10’’ 

Σύγχρονα πακέτα 
μετρήσεων για όλα τα είδη 
απεικόνισης 

 
ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

Επίπεδα διαβάθμισης του 
γκρι 

Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 

Αναβαθμισιμότητα σε 
hardware & software 

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

Δυνατότητα διαχωρισμού 
της  οθόνης 

Δυνατότητα απεικόνισης μονής οθόνης 

Πολλαπλά ζεύγη >8 
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μετρήσεων (calipers) 

Σύστημα Αρχειοθέτησης Εικόνων 

Μονάδα σκληρού δίσκου ΝΑΙ, ενσωματωμένος (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Οδηγός DVD/CD ΟΧΙ 

USB/Flash drive ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Σύστημα Εκτύπωσης 

Ασπρόμαυρο καταγραφικό ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Λογισμικά Πακέτα Εφαρμογών 

Πακέτο Αγγειολογικών 
εφαρμογών 

ΝΑΙ (Βασικό-Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Άλλες εφαρμογές % 
σύγχρονες τεχνολογίες 

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

Διασυνδεσιμότητα Συστήματος 

Σύστημα επικοινωνίας 
DICOM, υπηρεσίες 

Full DICOM 

Εγγύηση καλής λειτουργίας: δύο (2) έτη τουλάχιστον 

Επάρκεια τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών: δέκα (10) έτη τουλάχιστον 

Να δοθεί τιμή για σύμβαση συντήρησης με ανταλλακτικά μετά τη λήξη της 
εγγύησης και μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετίας. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

 
1. Η συντήρηση κι οι επισκευές των μηχανημάτων γίνονται από Τεχνικούς της 

"ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ", ειδικά εκπαιδευμένους 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. Η 
ανταπόκριση της εταιρείας για διάγνωση και πιθανή επισκευή θα είναι εντός 24 
ωρών από της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής κλήσεώς της. 

 
4. Οι εργασίες συντηρήσεων 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 χρόνου μη λειτουργίας 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"  από την 
Προϊσταμένη του Τμήματος  ή από την αναπληρώτρια αυτής, ή από τον υπεύθυνο 
Ιατρό ή τον αντικαταστάτη του  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". 
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6. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ εταιρεία  να διαθέτει το αντίστοιχο ISO. 
 
7. Ο χρόνος μη λειτουργίας του συστήματος δεν υπερβαίνει τις οχτώ  εργάσιμες 

ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης. 
 

8. Να δεσμευθεί το κόστος των κεφαλών για όλη τη διάρκεια της ετήσιας σύμβασης. 
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ορίζεται στους 2 μήνες, εντός των οποίων θα 
γίνει η παράδοση του είδους. 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 
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 (23/2015), τον τίτλο του διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ), την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό (ΓΝΑ 
ΚΑΤ) και την ημερομηνία διενέργειας (20/05/2015). 
 
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. 
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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 
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 ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ», αριθμός 
διακήρυξης 23/2015 
 
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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ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΙΣΤΩΣΗ: 13.000,00 € με ΦΠΑ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α 
Επισκευή & συντήρηση 

με ανταλλακτικά 

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ 

Τιμή με ΦΠΑ 
 

Αριθμητικώς Αριθμητικώς Ολογράφως 

1 
Προμήθεια ενός φορητού 

υπερηχοτομογράφου 
   

2 

Υπηρεσίες συντήρησης 
και επισκευής ενός 

φορητού 
υπερηχοτομογράφου 

από το πέρας της 
εγγύησης καλής 

λειτουργίας και μέχρι 
10ετίας (να δοθεί κόστος 
ανά έτος και συνολικά) 

 
 

   

3 

 
Ανταλλακτικά-αναλώσιμα 

από το πέρας της 
εγγύησης καλής 

λειτουργίας και μέχρι 
10ετίας  

 

   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   

 
 
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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