
 

Σελίδα 1 

                                                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                          
                 6η Υ. ΠΕ.                                                                                                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 
Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 
 
Ταχ. Δ/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ                                                                          
-  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ                                                                                     
Πληροφορίες: Μπακαλοπούλου Κ.   
 Τ.Κ. 27131 – ΠΥΡΓΟΣ 
Τηλ./Φαξ: 2621 36 1193  
Ε-MAIL : promithiesgnpyr@gmail.com  
 
 
 

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία συλλογής προσφορών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» για χρήση στο 
ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. - Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  και αναλυτικά για τα είδη «ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR» και «ΦΟΡΗΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ», CPV 33190000-8 χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.050,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 7.502,00€ συμπερ. ΦΠΑ 24% και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής.  

 
Η  Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 

Έχοντας υπόψη: 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

- του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 36/Α/9-3-
2021),  

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β3α/Γ.Π. οικ. 65210/16-09-2019 έγκριση επιχορήγησης του Υπουργείου 
Υγείας για την Προμήθεια εξοπλισμού στο Κε.Φ.Ι.Απ του Νοσοκομείου ποσού 30.000,00€ 

- την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3α/Γ.Π. οικ. 65177/13-10-2020 Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 
30.000,00 € από το Λογαριασμό Εξόδων 2340202001 του Ειδικού Φορέα 1015-203 οικονομικού 
έτους 2020. 

- την υπ’ αριθμ. 25/16-06-2021 (Θέμα 2ο/ ΑΔΑ 643Ξ46907Ε-83Γ) Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας 
περί έγκρισης έναρξης διαγωνιστικής διαδικασίας με συλλογή προσφορών για τα είδη 
«Συσκευή TECAR» ΚΑΙ «Φορητή Ηλεκτροθεραπεία»    

     ΠΡΟΣ:  

 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

                       ΚΗΜΔΗΣ  

                       ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ                 

                       ΑΡΧΗΣ   

Πύργος, 05/11/2021
Α. Π.: 25919
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- την υπ’ αριθ. 30/21-07-2021 (Θέμα 3ο/ ΑΔΑ: 6Ν3Δ46907Ε-0ΩΥ) (ΑΔΑΜ: 21REQ009486679) 
Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας για: (α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την 
προμήθεια του είδους «Συσκευή TECAR», προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.700,00€ πλέον ΦΠΑ 
24% (7.068,00€ συμπερ. ΦΠΑ) και (β) την αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την 
προμήθεια του είδους «Φορητή ηλεκτροθεραπεία» σε 350,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (434,00€ 
συμπερ. ΦΠΑ) 

- Την υπ’ αρ. 25706/04-11-2021 Απόφαση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για τη Ν. Μ. Πύργου 
με ΑΔΑ: 65ΛΑ46907Ε-1Σ8 

- Την υπ’ αρ. 14η/22-12-2020 (θέμα 9ο) απόφαση του Δ.Σ. ορισμού επιτροπής αξιολόγησης (ΑΔΑ: 
(Ω0Γ346907Ε-Ξ32). 

 
ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και των Παραρτημάτων αυτής, να 
υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Ν. 4782/2021 και την 
περίπτωση α΄ της παρ. 3 του ιδίου νόμου, για την προμήθεια  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» για 
χρήση στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ  - Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ και αναλυτικά για τα είδη «ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR» και «ΦΟΡΗΤΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ», CPV 33190000-8, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή – απαιτήσεις ως κάτωθι: 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR 

• Η προσφερόμενη συσκευή να είναι νέας και σύγχρονης τεχνολογίας.  

• Να έχει χωρητική και αντιστατική λειτουργία.  

• Να είναι επιτραπέζια νοσοκομειακού τύπου και να συνοδεύεται από ειδικό εργοστασιακό 
τροχήλατο τραπέζι.  

• Να έχει μικρό βάρος (3 έως 4 κιλά περίπου) για να έχει την δυνατότητα και φορητής              
χρήσης και να συνοδεύεται από εργοστασιακή τσάντα μεταφοράς. 
 

• Να διαθέτει νέας τεχνολογίας έγχρωμη οθόνη αφής TFT τουλάχιστον 7 ιντσών. 
• Να διαθέτει συχνότητες εκπομπής στα 448 και 750 kHz.  

• Να διαθέτει ισχύ εξόδου τουλάχιστον 200 Wpp  

• Να λειτουργεί σε συνεχή και παλμική εκπομπή.  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ, Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ»  (CPV 33190000-8) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 
(%)  

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕ 
ΦΠΑ  

1 Συσκευή TECAR 1 5.700,00€ 24% 7.068,00€ 

2. Φορητή ηλεκτροθεραπεία  1 350,00€ 24% 434,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ  6.050,00€  7.502,00€ 

21PROC009488626 2021-11-05ΑΔΑ: 91ΑΨ46907Ε-ΥΓΦ



 

Σελίδα 3 

• Να διαθέτει σύστημα αυτόματης - στατικής λειτουργίας ούτως ώστε ο θεραπευτής να διατηρεί 
τα χέρια του ελεύθερα, χωρίς να απαιτείται η χρήση της κεφαλής. Να συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα (αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, αυτοκόλλητη γείωση, πλήκτρο κινδύνου 
για τον ασθενή κλπ.) 

• Να συνοδεύεται από εφαρμοστή χειρός, 3 κεφαλές διαφορετικού μεγέθους κατάλληλες για την 
χωρητική και αντιστατική λειτουργία καθώς και 2 πλάκες γείωσης διαφορετικού μεγέθους 

• Να διαθέτει μαγνητικό σύστημα προσαρμογής των κεφαλών στο εφαρμοστή χειρός.  

• Να διαθέτει σύγχρονο λογισμικό το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 παθολογίες, με 
απεικόνιση σε ανατομικό χάρτη σώματος, με διαδραστικά πρωτόκολλα χωρισμένα σε 
διαφορετικές φάσεις, με γραφική απεικόνιση που να εμφανίζει την ισχύ, τον χρόνο και την 
παραγόμενη ενέργεια.  

• Η συσκευή να μπορεί να υπολογίζει την ποσότητα της ενέργειας που μεταφέρεται στους ιστούς 
σε σχέση με τον χρόνο θεραπείας και την επιλεγμένη ένταση.  

• Τα πρωτόκολλα να περιλαμβάνουν οξείες και χρόνιες παθήσεις, ενώ τα ενσωματωμένα 
γραφικά να υποδεικνύουν τον τρόπο θεραπείας.  

• Τα πρωτόκολλα να στοχεύουν σε θεραπευτικά αποτελέσματα όπως βιοδιέγερση, αναλγησία, 
αντιφλεγμονώδη και αντι- οιδηματική δράση και αποσυμπίεση.  

• Να συνοδεύεται από 15 λίτρα κρέμα ραδιοσυχνοτήτων σε συσκευασία 5 λίτρων. 

 

2. ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Τεχνικές  Προδιαγραφές  Φορητής  Συσκευής  ρευμάτων TENS και EMS 

• Να διαθέτει 2 εξόδους. 

• Να είναι φορητή συσκευή. 

• Να διαθέτει οθόνη γραφικών. 

• Να διαθέτει τις παρακάτω μορφές ρευμάτων: α)TENS β)EMS. 

• Να διαθέτει τουλάχιστο 55 προ-ρυθμισμένα προγράμματα θεραπείας. 

• Να διαθέτει ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης σε κάθε κανάλι. 

• Να διαθέτει μέγιστη ρύθμιση έντασης στα 100mA. 

• Να διαθέτει εγχειρίδιο για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων. 

• Να διαθέτει ειδικά καλώδια (splitters) για την δυνατότητα σύνδεσης έως και 8 ηλεκτροδίων. 

• Να περιλαμβάνει αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. 

• Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

• Να διαθέτει τσάντα μεταφοράς. 

• Να διαθέτει 2 χρόνια εγγύηση. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Όλες οι συσκευές να καλύπτονται από τον απαιτούμενο, ανά περίπτωση εξοπλισμού, χρόνο 
εγγύησης.  
2. Σε περίπτωση βλάβης εντός εγγύησης ισχύουν: 

• Ο προμηθευτής οφείλει να ανταποκριθεί για την διάγνωση της βλάβης εντός 48ώρου.  

• Ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης της βλάβης δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τις δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες συνολικά. 
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3. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα παρέχει τεχνική κάλυψη με κατάλληλα καταρτισμένο – 
εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα διαθέτει εξοπλισμό με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και όργανα, 
ώστε να πραγματοποιεί το σύνολο των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, ελέγχων, επισκευών και 
επιδείξεων- εκπαιδεύσεων των προμηθευόμενων ηλεκτροδοτούμενων συσκευών.  
4. Η προμηθεύτρια εταιρεία της εκάστοτε συσκευής θα παρέχει (άνευ χρέωσης) οδηγίες και 
συμβουλές, όποτε αυτό ζητηθεί, εγγράφως ή προφορικά για θέματα που αφορούν τις προμηθευόμενες 
συσκευές.  
5. Η εκάστοτε ηλεκτροδοτούμενη συσκευή θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από 
ευανάγνωστο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στην  Ελληνική γλώσσα (ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94 ΦΕΚ 679/Β194). 
6. Η εκάστοτε ηλεκτροδοτούμενη συσκευή θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από 
ευανάγνωστο πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο επισκευής και συντήρησης (Service Manual). 
7. Η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά της εκάστοτε συσκευής στο χώρο που θα 
της υποδειχθεί καθώς και τις εργασίες και τα υλικά εγκατάστασης, ώστε το είδος να παραδοθεί σε 
πλήρη λειτουργία.  
8. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση της συσκευής σε πλήρη λειτουργία, να 
εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση – συντήρηση αυτού.  
9. Στην προσφορά να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  
10. Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου της εκάστοτε ηλεκτροδοτούμενης 
συσκευής για πλήρη κάλυψη σε αναλώσιμα, ανταλλακτικά και προαιρετικά παρελκόμενα για δέκα (10) 
έτη. 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Α/Α 1:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:                                  ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1. Η προσφερόμενη συσκευή να είναι νέας και σύγχρονης 
τεχνολογίας. 

ΝΑΙ    

2 Να έχει χωρητική και αντιστατική λειτουργία. ΝΑΙ    

3 Να είναι επιτραπέζια νοσοκομειακού τύπου και να συνοδεύεται 
από ειδικό εργοστασιακό τροχήλατο τραπέζι. 

ΝΑΙ    

4 Να έχει μικρό βάρος (3 έως 4 κιλά περίπου) για να έχει την 
δυνατότητα και φορητής χρήσης και να συνοδεύεται από 
εργοστασιακή τσάντα μεταφοράς. 

ΝΑΙ    

5 Να διαθέτει νέας τεχνολογίας έγχρωμη οθόνη αφής TFT 
τουλάχιστον 7 ιντσών. 

ΝΑΙ    

6 Να διαθέτει συχνότητες εκπομπής στα 448 και 750 kHz. ΝΑΙ    

7 Να διαθέτει ισχύ εξόδου τουλάχιστον 200 Wpp ΝΑΙ    

8 Να λειτουργεί σε συνεχή και παλμική εκπομπή. ΝΑΙ    

9 Να διαθέτει σύστημα αυτόματης - στατικής λειτουργίας ούτως 
ώστε ο θεραπευτής να διατηρεί τα χέρια του ελεύθερα, χωρίς να 
απαιτείται η χρήση της κεφαλής. Να συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματα (αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, αυτοκόλλητη 

ΝΑΙ    
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γείωση, πλήκτρο κινδύνου για τον ασθενή κλπ.) 

10 Να συνοδεύεται από εφαρμοστή χειρός, 3 κεφαλές διαφορετικού 
μεγέθους κατάλληλες για την χωρητική και αντιστατική λειτουργία 
καθώς και 2 πλάκες γείωσης διαφορετικού μεγέθους 

ΝΑΙ    

11 Να διαθέτει μαγνητικό σύστημα προσαρμογής των κεφαλών στο 
εφαρμοστή χειρός. 

ΝΑΙ    

12 Να διαθέτει σύγχρονο λογισμικό το οποίο να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 30 παθολογίες, με απεικόνιση σε ανατομικό χάρτη 
σώματος, με διαδραστικά πρωτόκολλα χωρισμένα σε 
διαφορετικές φάσεις, με γραφική απεικόνιση που να εμφανίζει 
την ισχύ, τον χρόνο και την παραγόμενη ενέργεια. 

ΝΑΙ    

13 Η συσκευή να μπορεί να υπολογίζει την ποσότητα της ενέργειας 
που μεταφέρεται στους ιστούς σε σχέση με τον χρόνο θεραπείας 
και την επιλεγμένη ένταση. 

ΝΑΙ    

14 Τα πρωτόκολλα να περιλαμβάνουν οξείες και χρόνιες παθήσεις, 
ενώ τα ενσωματωμένα γραφικά να υποδεικνύουν τον τρόπο 
θεραπείας. 

ΝΑΙ    

15 Τα πρωτόκολλα να στοχεύουν σε θεραπευτικά αποτελέσματα 
όπως βιοδιέγερση, αναλγησία, αντιφλεγμονώδη και αντι-
οιδηματική δράση και αποσυμπίεση. 

ΝΑΙ    

16 Να συνοδεύεται από 15 λίτρα κρέμα ραδιοσυχνοτήτων σε 
συσκευασία 5 λίτρων. 

ΝΑΙ    

 

Α/Α 2:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:                             ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
Τεχνικές προδιαγραφές φορητής συσκευής ρευμάτων TENS και  ENS 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Nα διαθέτει 2 εξόδους ΝΑΙ    

2 Να είναι φορητή συσκευή ΝΑΙ    

3 Να διαθέτει οθόνη γραφικών.  ΝΑΙ    

4 Να διαθέτει τις παρακάτω μορφές ρευμάτων:  

α) TENS β) EMS 

ΝΑΙ    

5 Να διαθέτει τουλάχιστον 55 προ-ρυθμισμένα προγράμματα 
θεραπείας. 

ΝΑΙ    

6 Να διαθέτει ανεξάρτητη ρύθμιση έντασης σε κάθε κανάλι.  ΝΑΙ    

7 Να διαθέτει μέγιστη ρύθμιση έντασης στα 100mA.  ΝΑΙ    

8 Να διαθέτει εγχειρίδιο για την τοποθέτησης των 
ηλεκτροδίων.  

ΝΑΙ    

9 Να διαθέτει ειδικά καλώδια (splitters) για τη δυνατότητα 
σύνδεσης έως και 8 ηλεκτροδίων.  

ΝΑΙ    
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11 Να περιλαμβάνει αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια. ΝΑΙ    

12 Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.  ΝΑΙ    

13 Να διαθέτει τσάντα μεταφοράς.  ΝΑΙ    

14 Να διαθέτει 2 χρόνια εγγύησης.   ΝΑΙ    

 
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού 
Νοσοκομείου Ηλείας, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β3α/Γ.Π. οικ. 65210/16-09-2019 έγκρισης 
επιχορήγησης του Υπουργείου Υγείας για την Προμήθεια εξοπλισμού στο Κε.Φ.Ι.Απ του Νοσοκομείου 
ποσού 30.000,00€ και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3α/Γ.Π. οικ. 65177/13-10-2020 Ανάληψης και δέσμευσης 
πίστωσης 30.000,00€ από το Λογαριασμό Εξόδων 2340202001 του Ειδικού Φορέα 1015-203 
οικονομικού έτους 2020. 

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 9549 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2021.  

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ισχύς της προσφοράς είναι  εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. 

Αρμόδιος υπάλληλος: Μπακαλοπούλου Κωνσταντίνα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν σταλεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, να είναι δακτυλογραφημένες 
και γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, μέχρι τη Δευτέρα 15/11/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στην 
Γραμματεία του Νοσοκομείου. Οι προσφορές θα κατατεθούν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε 
ταχυδρομικά, οπωσδήποτε πάντως σε σφραγισμένο φάκελο. 

Η προσφορά θα φέρει υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του (όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο κλπ). 

Προσφορά που θα κατατεθεί μετά την προαναφερεθείσα ημέρα και ώρα, θα απορρίπτεται ως 
εκπρόθεσμη και θα επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις των Τεχνικών προδιαγραφών, για το σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία: 
Να δηλώνεται ότι, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας πρόσκλησης. 
 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία: 
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Να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι όροι αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του 
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
         3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της. Σε περίπτωση που δεν 
αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή της. 
          
          4. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της. Σε περίπτωση που δεν 
αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της, να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή της. 
           
          5. Νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικό, έναρξη επιχείρησης για ατομική κ.α.) 
 
           6. Ποινικό μητρώο σε ισχύ. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
           7. Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα.  
           8. Πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  
         9. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων από το Γ.Ε.Μ.Η. 
         10. Τεχνική προσφορά καταλλήλως υπογεγραμμένη, που θα καλύπτει απαραιτήτως και 
απαρεγκλίτως του όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που τέθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή στην 
παρούσα. 
        11. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων, επαληθευμένη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και να  δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις 
προμηθειών τριών (3) ετών που εκτελέσθηκαν κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του 
διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις, τα οποία θα εκτιμηθούν για την επαγγελματική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα. 

Αναλυτικά και όσο αφορά στα απαιτούμενα πιστοποιητικά απαιτείται: 

α) Έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485 καθώς και ISO σειράς 9000 με πεδίο πιστοποίησης την 
διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (μεταφρασμένο στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένο) για 
τον προμηθευτή και τον κατασκευαστή (ή ισοδύναμα), 

β) Βεβαίωση συμμόρφωσης με την ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ. /1348/2004 ΦΕΚ 32/β/13.1.2004 ΦΕΚ 
32/Β/13.1.2004 (Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

γ) Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει κωδικό ΕΚΑΠΤΥ προϊόντων, αν η προσφορά της 
αφορά στα είδη που εντάσσονται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

δ) Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο εξοπλισμό ώστε να 
ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/EΟΚ όπως 
ισχύει σήμερα), μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα. 

ε) Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το ΠΔ 

21PROC009488626 2021-11-05ΑΔΑ: 91ΑΨ46907Ε-ΥΓΦ



 

Σελίδα 8 

117/2004 (ΦΕΚ 82Α) και το ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/108. 

  Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά. 

 

12. Οικονομική Προσφορά (όπως στο συνημμένο Παράρτημα). 

 

Ε. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016 έως την απορρόφηση του φυσικού και του οικονομικού περιεχομένου της σύμβασης. 

 
ΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας (σύμφωνα με την τελευταία σχετική 
τροποποίηση που επήλθε με το Ν.4782/2021) ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθείσας 
αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της  κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά,  μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των 
ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 
Ζ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 

Κατά της εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Η. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε κατάσταση που κατά νόμο θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 
-Επωνυμία……………………………………………. 
-ΑΦΜ………………………………………………… 
-ΔΟΥ…………………………………………………. 
-Διεύθυνση…………………………………………… 
-Τηλ…………………………………………………... 
-FAX..………………………………………………... 
-Email..……………………………………………….. 

 

Ημερομηνία..…./.…../…….              
 
Προς:  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  
ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 
Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ 
 
 

 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση  ………………….. 
για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» για χρήση στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. - Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ  και 
αναλυτικά για τα είδη «ΣΥΣΚΕΥΗ TECAR» και «ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ», CPV 33190000-8  
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

 

(ΠΙΝΑΚΑΣ)  

A/A ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟ- 

ΤΗΤΑ  

ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΞΙΑ 
ΣΕ 
ΕΥΡΩ 
ΠΡΟ 
Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (€) 
ΜΕ ΦΠΑ  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ 

ΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΩΝ  

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ…  

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ:  

1 ΤΕΜ       

2         

 

 

 

 

 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  
δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης.  
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό όπως καθορίζεται στην παρούσα  σύμβαση δ)η τιμή υπερβαίνει την 
τιμή του  Παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν 
περιλαμβάνονται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν στην 
προσφορά τους. Να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός των υλικών που συμπεριλαμβάνονται στο 
παρατηρητήριο τιμών, καθώς και τιμή του παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.(0221/18-12-2014 πράξη του IV 
Τμήματος του ελεγκτικού Συνεδρίου). 

 

 

                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

                                                                                    

 

                                                                    

                                                                                      Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  MD PhD 
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