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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ 
Πίστωση 18.600,00 € με ΦΠΑ 

 
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 

 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και την απόφαση ΔΣ 09/08-03-2016, θέμα 36ο,  
προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αναθέτουσα αρχή ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ) 

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος 

Κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισμός 

 
18.600,00 € με ΦΠΑ 
 
 

Κατάθεση προσφορών έως 
Τετάρτη, 13-07-2016, ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο 
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ημερομηνία διενέργειας Τετάρτη, 13-07-2016, ώρα 12:00  

Τόπος διενέργειας 
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου  
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ισχύς προσφορών 60 ημερολογιακές ημέρες 

Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών σε ένα στάδιο 

 
            
 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

                                            

1) Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας τριών (3) τουλάχιστον καναλιών με πολύσπαστο βραχίονα 
στήριξης των ενισχυτών και να φέρεται σε εργοστασιακή τροχήλατη βάση στιβαρής 
κατασκευής. 

2) Να πληρεί τα Ευρωπαϊκά και διεθνή standards ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark 
πιστοποιημένο από επίσημο φορέα. 

3) Να διαθέτει προγράμματα Ηλεκτρομυογραφιας, Αγωγής νεύρου και προκλητών Δυναμικών 
όπως : Standard EMG,Κινητικής ταχύτητας Αγωγής Νευρου (MNC), Αισθητικής ταχύτητας 
Αγωγής Νευρου (SNC), F-Wave, MEP, H-RefΙex, Blink Reflex, Decrement test, 
Sympathetic Skin Response (SSR), Σωματοαισθητικων προκλητων Δυναμικών (SEP). 
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4) Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) ενισχυτές με ευαισθησία εισόδου (sensitivity) σε κλίμακα 

από <0.7μV/Div έως >20mV/Div, CMRR απόρριψη θορύβου >120dB, στάθμη θορύβου 
<0.5 μV rms καθώς και φίλτρα υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων στην ευρύτερη δυνατή 
κλίμακα. Να αναφέρονται προκειμένου να αξιολογηθούν. 

5) Να διαθέτει ψηφιακή μετατροπή με A/D μετατροπές 16 bits σε όλα τα κανάλια. 
6) Να συνοδεύεται από ισχυρό H/Y,οθόνη τουλάχιστον 19΄΄ , έγχρωμο εκτυπωτή υψηλής 

ανάλυσης, λειτουργικό WINDOWS 7. 
7) Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων των ασθενών (SQl database) 

με δυνατότητα επιλογής της γλώσσας του προγράμματος στα Ελληνικά και ανάκλησης 
των αρχείων είτε μέσω δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς είτε με λέξεις «κλειδιά». 

8) Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών μοντέλων διαγνωστικού Report με προ-
εισαγομενα τα βασικά στοιχεία. Οι κειμενογράφοι να ενεργοποιούνται άμεσα χωρίς να 
απαιτείται η έξοδος από το λογισμικό καταγραφής σημάτων ΗΜΓ. 

9) Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση συστημάτων 
(ενοποίηση με Ιατρικό Φάκελο Υγείας ) μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. 

10) Το πρόγραμμα αγωγής νεύρου να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής 
κινητικών και αισθητικών ταχυτήτων σε μια οθόνη και σε απεριόριστο αριθμό 
εξεταζόμενων σημείων καθώς και τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύγκρισης ιχνων (traces) 
μεταξύ αριστερής και δεξιάς πλευράς. 

11) Επίσης να παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης απεριόριστου αριθμού ιχνων (traces) για 
κάθε εξεταζόμενο σημείο καθώς και τη δυνατότητα εμφάνισης και σύγκρισης 
απεριόριστου αριθμού ιχνων (traces) σε μια οθόνη. 

12) Να παρέχει τέλος τη δυνατότητα αποθήκευσης και αναπαραγωγής ΗΜΓ/ραφικων 
σημάτων και ήχου σε πραγματικό χρόνο (Save Live) απεριόριστης διάρκειας. 

13) Να προσφέρεται με ένα πλήρες πακέτο καλωδίων, βελονοειδών ηλεκτροδίων καθώς και 
λοιπών αναλώσιμων υλικών για πλήρη λειτουργία. 

 
                                     Β΄  ΓΕΝΙΚΑ 

 
1) Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δυο (2) έτη (από την ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του σε πλήρη λειτουργία) και έγγραφη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι  αναλαμβάνει την δέσμευση για διάθεση 
ανταλλακτικών συνολικά για δέκα (10) χρόνια για συνέχιση της διάθεσης των 
ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής παψει να 
είναι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα η σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής παψει να υφίσταται ως επιχείρηση. 

2) Να πληρεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να    διαθέτει CEMARK .Να 
διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001: 2000 και ISO 13485 : 
2003 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνολογικων προϊόντων.  

3) Να συνοδεύεται από πλήρες επίσημο, εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου 
στην Ελληνική η Αγγλική γλώσσα (USER MANUAL). 

4) Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο 
από την Κατασκευάστρια Εταιρεία ( για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει), το 
οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά 
στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την πιστοποίηση τους. 

5) ΟΙ διαγωνιζόμενοι θα δηλώνουν ρητά στις προσφορές τους, ότι αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου (χειριστές, ιατροί). 

6) Στην προσφορά να υπάρχει φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις προδιαγραφές με τη 
σειρά που ζητούνται και να τεκμηριώνονται με σαφείς παραπομπές στα επίσημα 
φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια των συμβάσεων προμήθειας ορίζεται σε ΕΝΑ (1)  ΜΗΝΑ, εντός του οποίου θα γίνει η 
παράδοση των προς προμήθεια ειδών. 
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Δύναται να δοθεί παράταση ενός μήνα ακόμα έπειτα από γραπτό αίτημα του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 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. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 
Η γραπτή 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 στη διακήρυξη υπόδειγμα. 
 

ΑΡΘΡΟ 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. 
 
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. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει: 

 2 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη 
διακήρυξη υποδείγματα 

 1 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει 
ότι συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο  ΑΡΘΡΟ 2 –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει:  
 
Α) Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά απαιτούνται στο ΑΡΘΡΟ 2 –ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ . 
 
Β) 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 
Η κατακύρωση γίνεται στον ή στους διαγωνιζόμενους που προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή 
εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 
 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (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. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον 
Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη 
Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. 
  
Συνημμένα:  
1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας,  
3) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  
 
 
 
 
 
 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΕΚΑ 
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                     κ.α.α 

        Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
Γκρούμας Νικόλαος 
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1. Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(Αρθρο 8 του 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: ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 

  
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: 
 
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 (δηλώνεται μόνο από Α.Ε.). 
 
δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις 
μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
 
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: ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 
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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Υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Προς: ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  
                                      

 

Τίμημα 
αριθμητικώς 

ΦΠΑ 24% 
αριθμητικώς 

Τίμημα με ΦΠΑ 
αριθμητικώς 

   

Τίμημα 
ολογράφως 

ΦΠΑ 24% 
ολογράφως 

Τίμημα με ΦΠΑ 
ολογράφως 

   

 
 
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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