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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 

                            
ΠΥΡΓΟΣ  21/11/2016 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 
 

    

    

Ταχ. ∆/νση: Ν.Ε.Ο. Πύργου-Πατρών 

  
                     ΠΡΟΣ:   ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

∆ιεύθυνση: Τµήµα Προµηθειών 
 

Υπεύθυνος: Πουλιάσης Αλέξανδρος   
Τηλέφωνο: 26210 82784  

FAX: 2621082378  
E-mail: promithiesgnpyr@gmail.com  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ       24532/21-11-2016 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ » για τις 

ανάγκες του Ακτινολογικού Τμήματος της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  18.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% 

Τόπος 
διαγωνισµού 

Χρόνος ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού 

Τελική Ηµεροµηνία 
Υποβολής Προσφορών 

Κριτήριο 
Κατακύρωσης 

Προϋπολογισµός 
∆απάνης  

Ν. Μ .Πύργου 

του Γενικού 

Νοσοκομείου 

Ηλείας, Ε.Ο 

Πύργου – 

Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 

27 131 Πύργος, 

Ηµεροµηνία: 06-12-2016 Ηµεροµηνία: 05-12-2016 Πλέον 
Συµφέρουσα από 
Οικονοµική άποψη 

Προσφορά 
Αποκλειστικά Βάσει 

της Τιµής 

18.000,00€ με 

ΦΠΑ  24%  

Ηµέρα: Τρίτη Ηµέρα: ∆ευτέρα 

Ώρα: 11.00 πµ 

 

Ώρα: 14.30 

Έχοντας υπόψη: 

1. το Ν 4250/2014 « ∆ιοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις,  συγχωνεύσεις…» 
 

2. το Ν 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α/2016) 
 

3. την υπ΄αριθµ 278η/22-09-2016  Πράξη ∆ιοικητή σχετικά µε την Απόφαση έγκρισης διενέργειας 

του παρόντος συνοπτικού διαγωνισµού 

 

4.  το Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα 

5. το Ν. 4152/2013  (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013)            

        6. την υπ΄αριθµ 409η/17-11-2016  Πράξη ∆ιοικητή σχετικά µε την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών της σχετικής επιτροπής, για τη διενέργεια του παρόντος συνοπτικού 
διαγωνισµού 
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                                                                                Προκηρύσσουµε 

1.Συνοπτικό διαγωνισµό  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ » 
για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Τµήµατος της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου 
Ηλείας  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ) προϋπολογιζόµενης δαπάνης 18.000,00€ µε ΦΠΑ  24%.  

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, Ε.Ο 

Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος,   στις 06-12-2016 , ηµέρα Τρίτη  και ώρα 
11:00 πµ από την αρµόδια επιτροπή. 

 2. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι 

η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στην 

Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 

Πύργος. 

1. Οι προσφορές κατατίθενται στο Τµήµα Πρωτοκόλλου έως 05-12-2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 

14.30.  Προσφορά που κατατίθεται µετά την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισµού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσµη. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στον φάκελο 

κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό (Ν. Μ .Πύργου του Γενικού 

Νοσοκοµείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος). 

• Ο αριθµός της διακήρυξης  

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail) 

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό 

φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η µορφή ξεχωριστών 

φακέλων για τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της 

επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα 

στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά». 

Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν 

τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συµµετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 

συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα 

που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη 

αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες 
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συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής 

σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 

74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται 

να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους 

όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά µε την επικύρωση αντιγράφων 

εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινήσουν, µέσα σε 

εύλογη προθεσµία, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλµατα που η επιτροπή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 

πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 

Η κατάθεση προσφοράς τεκµαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού, εφόσον δεν 

έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

3. Το τεύχος της ∆ιακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο της Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου 

Ηλείας,6ης ΥΠΕ (www.nosokomeiopyrgoy.gr)  

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει, σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές – Προϋπολογισµός 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ : Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’:    ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

5. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης από το τµήµα Προµηθειών (τηλ: 

2621082784   email:promithiesgnpyr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ο ∆ιοικητής  

του Γ.Ν.Ηλείας 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 



 

 

4 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΑ (1) ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΣ (1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  για τις ανάγκες του 
Ακτινολογικού Τµήµατος της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ) ΜΕ 

ΦΠΑ 

18.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ  24% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου-Γ.Ν.Ηλείας  

Τίτλος προµήθειας  
ΕΝΑ (1) ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΣ (1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  για τις 
ανάγκες του Ακτινολογικού Τµήµατος της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού 
Νοσοκοµείου Ηλείας 

Προϋπολογισµός 
∆απάνης Χωρίς  ΦΠΑ / µε 

ΦΠΑ 

 14.516,13 χωρίς ΦΠΑ  ή  18.000,00€ µε ΦΠΑ 24% 

Χρηµατοδότηση • ΚΑΕ 7131 

 

Χρόνος εκτέλεσης της 

σύµβασης Μέχρι πέρατος  τρέχοντος έτους 

Τόπος Υποβολής 
Προσφορών 

Ν. Μ .Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, 

Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος, Τµήµα Πρωτοκόλλου 

∆ικαίωµα συµµετοχής 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών 

µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε 

• κράτος-µέλος της Ένωσης 
• κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 
• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 

την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 
Προσφορών 

Σφραγισµένες προσφορές 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 

Υποβολής Προσφορών 
05-12-2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ & ώρα 14:30. 

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής 
∆ιαγωνισµού 

 06-12-2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ   & ώρα 11:00πµ . 

Τόπος ∆ιεξαγωγής 

∆ιαγωνισµού 
Γενικό Νοσοκοµείο Πυργου-Γ.Ν.Ηλείας Γραφείο Προµηθειών 

∆ηµοσιότητα 

• ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
• ΚΗΜ∆ΗΣ 

• www.nosokomeiopyrgoy.gr 

Χρόνος ισχύος 

προσφορών 
Εκατόν είκοσι (120) µέρες 

Χρόνος πρόσβασης 

συµµετεχόντων στις 

προσφορές 

∆ύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των 
προσφορών. 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Τεχνική Προσφορά 

Οικονοµική Προσφορά 

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συµπληρωµένη σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Γ΄. 

o Οι συµµετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήµατος Γ΄. 

o Η ηµεροµηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των 

τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ). 

o Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 
� οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
� ο Πρόεδρος ή ο ∆ιευθύνοντας Σύµβουλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) 
� ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τους 

Συνεταιρισµούς. 
� ο νόµιµος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού 

προσώπου. 
� Κάθε µέλος σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή 

κοινοπραξίας. 
2. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης όπου απαιτούνται. 
o ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεις ή καταστατικό και 
τροποποιήσεις – τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης 

o εξουσιοδότηση υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς 

συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν 
τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, 
φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εµπειρία κ.τ.λ.) 

2. Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του προσφερόµενου 

είδους (κωδικός εταιρίας) 
3. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει 

πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη 
ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά, ώστε να 
επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση.   

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς 

o Συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ∆΄, σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως. 

o Το υπόδειγµα παρέχεται προς διευκόλυνση και χωρίς δέσµευση 
για τους συµµετέχοντες και συµπληρώνεται αναλόγως. 

 

Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική 

Νόµισµα Ευρώ (€) 

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, 
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µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο ελέγχει την 
πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές 
προσφορές σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς 
και τους λόγους τυχόν απόρριψης συµµετεχόντων από τη συνέχεια 
του διαγωνισµού.  

2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 

και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να 
αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς αµέσως, είτε 
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο µε 
ειδική πρόσκληση αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε 
σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η 
αρµόδια επιτροπή ανακοινώνει τις τιµές σε όλους τους συµµετέχοντες 

των οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και συντάσσει το 
ανάλογο πρακτικό µε τα σχετικά αποτελέσµατα. 

5. Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η αρµόδια επιτροπή υποβάλλει 
προς το αρµόδιο όργανο της, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους 
φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισµού στα οποία 

διατυπώνει επαρκώς αιτιολογηµένη τη γνώµη της περί του 
συµφέροντος ή µη της προσφοράς του µειοδότη και µπορεί να 
προτείνει στο αρµόδιο όργανο : 

• την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
• τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και 

επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 
• την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. 
 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών 
και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την 
κρίση της επιτροπής. 
 

Προσφορά Οι συµµετέχοντες θα δώσουν προσφορά για το σύνολο των προς 
προµήθεια ειδών. 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

• κριτήριο κατακύρωσης Πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη 
Προσφορά Αποκλειστικά Βάσει της Τιµής. 

• Η συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ δεν µπορεί να υπερβεί 
τον προϋπολογισµό. 

• Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συµφωνούν µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης 

απορρίπτονται. 

Ενστάσεις Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις 

Εγγυητική συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται-  
 
Eγγυητική καλής εκτέλεσης  ύψους 5% επί της καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ) 
της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο αρθ. 72  του Ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ] 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

        Το σύστηµα να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου για λόγους οµοιογένειας και να  
περιλαµβάνει: 

 
 
      Α.  Ψηφιοποιητή 
 
      Β. Σταθµό Εργασίας  
 
      Γ. Σύστηµα Ξηρής Εκτύπωσης 

 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ  

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρες, καινούργιο, και µικρού σχετικά βάρους. 
 

2. Να είναι συµβατό µε όλα τα ακτινολογικά συγκροτήµατα και τον µαστογράφο του Νοσοκοµείου.  
 

3. Να έχει υψηλή παραγωγικότητα τουλάχιστον 60 κασέτες/ώρα  στην διάσταση 35Χ43. 
 

4. Nα έχει :  
α) διακριτική ανάλυση ως και 10 pixels/mm στις κασέτες:  

                35X43, 35X35, 24X30, 18X24, 15X30 
            

            β) υψηλή διακριτική ανάλυση 20 pixels/mm στις κασέτες 18 Χ 24 και 24 Χ 30, για εξετάσεις   
                µαστογραφίας. 
 

            γ) να πραγµατοποιεί µετατροπή δεδοµένων (Analog to Digital) τουλάχιστον 12bit/pixel και     
                έξοδο εικόνας προς εκτύπωση τουλάχιστον 4096 διαβαθµίσεις του γκρι (12bit).µετατροπή           
                δεδοµένων 12bit 
 

5. Να υποστηρίζει τα εξής µεγέθη κασετών : 15Χ30, 18Χ24, 24Χ30, 35Χ35 , 35Χ43 και 18Χ24, 24Χ30 
µαστογραφίας. 
 

6.  Να περιλαµβάνει  ο κάθε ψηφιοποιητής από 2 κασέτες 24Χ30 και 4 35Χ43. 
 

7. Να έχει ανεξάρτητο σταθµό εργασίας µε οθόνη TFT. 
 

8. Να διαθέτουν ο προµηθευτής και ο κατασκευαστής πιστοποιητικό ΙSO. 
 

9. Να φέρει σήµανση CE. 
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ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1. Να διαθέτει ανεξάρτητο σταθµό προεπισκόπησης της εικόνας και στοιχείων ασθενών, ώστε να µην 
υπάρχει χρόνος αναµονής των χρηστών µπροστά στο µηχάνηµα. 
 

2. O σταθµός εργασίας να διαθέτει οθόνη TFT µεγαλύτερη ή ίση µε19’’.  
 

3. Να διαθέτει λογισµικό για δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών εξετάσεων και πολλαπλών    µεγεθών σε 
ένα φιλµ.  

 

4. Να διαθέτει σταθµό επεξεργασίας µε δυνατότητα:  
Edge & Contrast enhancement, Latitude reduction, Noise reduction, Dynamic Windowing / Leveling, 
Applying Sensitometries, Collimation, Flip, Rotate, , Ζουµ,  Επιλογή εικόνων µε κριτήρια, ταξινόµηση 
εικόνων µε κριτήρια. 

 

5. Να υποστηρίζει την εγγραφή στοιχείων στην Ελληνική γλώσσα. 
 

6. Να διαθέτει Ελληνική επιφάνεια εργασίας. 
 

7. Να υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης της εικόνας σε ολόκληρη την οθόνη (FULL Screen Mode) 
 

8. Να έχει δυνατότητα για µαύρο πλαίσιο γύρω από την εικόνα  
 

9. Να διαθέτει προεπισκόπηση της εικόνας πριν την εκτύπωση 
 

10. Να έχει την δυνατότητα εγγραφής εξετάσεων σε αποθηκευτικά µέσα CD ή DVD µαζί µε πρόγραµµα 
θέασης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση και η επεξεργασία σε οποιοδήποτε υπολογιστή  

11. Ο σταθµός εργασίας  να διαθέτει γραφική ένδειξη δόσης ακτινοβολίας ή δυνατότητα για λογισµικό 
παρακολούθησης της δόσης που χρησιµοποιήθηκε. 

12. Να είναι δυνατή η µεταφορά των εικόνων σε δίκτυο (DICOM) και Σύστηµα Αρχειοθέτησης Εικόνων 
(PACS)  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΗΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

1. Να είναι υψηλής ανάλυσης, σύγχρονης  τεχνολογίας  κατάλληλος για εκτύπωση φιλµ στο φως της 
ηµέρας (Daylight), χωρίς χηµική επεξεργασία. 

2. Να διαθέτουν τουλάχιστον δυο τροφοδότες φιλµ για ταυτόχρονη εκτύπωση σε φιλµ διαστάσεων 
35Χ43,25Χ30 ή 20Χ25. 

3. Να έχουν υψηλή ανάλυση εκτύπωσης τουλάχιστον 508 dpi. 
4. Να έχουν δυναµικότητα  εκτύπωσης, τουλάχιστον 70 φιλµ / ώρα στη διάσταση 35x43. 
5. Να έχουν εσωτερική διαµόρφωση  12 bits και  διαβαθµίσεις του γκρι 4096. 
6. Να τυπώνουν µέσω δικτύου Ethernet TCP/IP. 
7. Να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο εκτύπωσης  DICOM 3.0 
8. Να έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν και µε άλλες διαγνωστικές µονάδες που διαθέτουν για 
εκτύπωση DICOM 3.0. 

9. Να αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος. 
10. Να αναφερθεί η κατανάλωση ρεύµατος. 
11. Να αναφερθούν οι συνθήκες λειτουργίας. 
12. Να αναφερθεί ο χρόνος ζωής του επεξεργασµένου φιλµ και οι συνθήκες αποθήκευσης. 
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Γενικοί όροι 
 
Το σύστηµα πρέπει να είναι πλήρως συµβατό µε τα υπάρχοντα συστήµατα του νοσοκοµείου και 

συγκεκριµένα µε τα ακτινολογικά µηχανήµατα, τον µαστογράφο, την πανοραµική ακτινογραφία, τους 

εκτυπωτές και το σύστηµα αποθήκευσης PACS. 

Να είναι κατάλληλο για χρήση στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας χωρίς µετατροπείς, εξωτερικούς 

µετασχηµατιστές κτλ 

Να διαθέτει σύνδεση µέσω ίντερνετ για έλεγχο και διάγνωση βλαβών 

Να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE, ISO πωλητή και κατασκευαστή 

Να διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά 

Να διαθέτει τα απαραίτητα service manuals σε αγγλική ή ελληνική γλώσσα 

Ο πωλητής έχει την υποχρέωσης της µεταφοράς και εγκατάστασης του συστήµατος στο ακτινολογικό 

εργαστήριο του νοσοκοµείου 

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου στη χρήση του 

συστήµατος 

Ο πωλητής θα δίνει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα έτος 

Ο πωλητής θα εγγυάται µε γραπτή δήλωση την επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη 

Ο πωλητής πρέπει να καταθέσει προσχέδιο ετήσιας συντήρησης του συστήµατος, το οποίο θα ισχύει µετά 

τη λήξη της εγγύησης και θα δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωσή του ότι θα το τηρήσει 

 

      ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαµηλότερη τιµή της εγχώριας αγοράς όπως 
καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 
 

• Προσφορές που αναγράφουν τιµές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

• Προσφορές που αναγράφουν τιµές πάνω από την προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανά είδος θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
 

• Αν το είδος δεν συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο τιµών να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 
• Ο προµηθευτής υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. 

 
•   Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται CD µε την τεχνική προσφορά η οποία θα περιέχει τα 

στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθορά της. 
 

• Για λοιπές τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι ανάδοχοι θα µπορούν να επικοινωνούν µε το 
Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στο τηλ. 26210 82341 (Προϊστάµενος). 
 

• O χρόνος πληρωµής θα είναι σύµφωνος µε το Ν. 4152/2013  (ΦΕΚ Α 107/9-5-2013).    
 

 

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

     

     

 
Ο ∆ιοικητής  

του Γ.Ν.Ηλείας 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  



 

 

11 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ
(1)

: Γ.Ν.ΗΛΕΊΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας :  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Εmail):  

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς µου: 
α) έλαβα γνώση και αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης …………………………. 
β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είµαι υπόχρεος 
και στην πληρωµή φόρων και τελών. 
γ) ∆εν υπάρχει εις βάρος µου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) ∆ωροδοκία, όπως αυτή 
ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύµβασης περί καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης 
(EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση 
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της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής µου, iii) 
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.2803/2000 (Α΄ 48), iv) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή 
εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, v) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
δ) δεν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
ε) δεν τελώ σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 
στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
ζ) είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά µου είναι     
………………………………..   µε πιστοποίηση του αρµόδιου φορέα. 
η) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την πώληση των 
σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα 
εξειδικευµένο προσωπικό για την πραγµατοποίηση των εργασιών. 
θ) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις διατάξεις περί προστασίας του 
περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να 
εκτελεσθεί η σύµβαση. 
ι) είµαι σε θέση, εφόσον µου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε 
δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα δήλωσή µου . (4) 

Ηµεροµηνία:       /        /            

Ο – Η ∆ηλ. 
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(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, 
που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στοιχεία οικονοµικού φορέα 

-Επωνυµία……………………………………………. 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-∆ΟΥ…………………………………………………. 

-∆ιεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-FAX..………………………………………………... 

-Email..……………………………………………….. 

 

Ηµεροµηνία..…./.…../…….             

 

Προς : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΥΡΓΟΥ 

Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

Σας υποβάλουµε την οικονοµική µας προσφορά για τη διακήρυξη …………. για 
……………………………………, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Υπογραφή – Σφραγίδα 

 

* Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να διαµορφώσουν το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς µε 

διαφορετικό τρόπο και να συµπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυµούν, αρκεί να περιλαµβάνονται µε 

σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

*Στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται CD µε την τεχνική προσφορά η οποία θα περιέχει τα 

στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθορά της. 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ  

ΕΝΑ (1) ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 

(1) ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  για τις 
ανάγκες του Ακτινολογικού 
Τµήµατος της Ν.Μ. Πύργου 
του Γενικού Νοσοκοµείου 

Ηλείας 

    



 

 15/ 15 
  

 

15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία  
Τράπεζας:______________________________________________________  
Κατάστηµα:______________________________________________  
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________  
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ  
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… 
Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή  
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας],  
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο    ……………  
συνολικής αξίας ……………………….σύµφωνα µε τη µε αριθµό   ……………….  διακήρυξή σας.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να 
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 
να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή 
σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης                    υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
 
 
 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)  


