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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                                                                  Βαθμόσ Αςφαλεύασ 

                        Ιωϊννινα :  06.05.2019 

                 Αριθ. Πρωτ. :  5891 

 

 
 

ΣΜΗΜΑ                :    OIKONOMIKO 

                                                          
 
 
 
 

ΓΡΑΥΕΙΟ              :    ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 
 Πληροφ.              :     . Γκορύτςα 
Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 
Σηλϋφωνο : 2651080625 
Fax : 2651029470 
Email : promithies@gni-hatzikosta.gr 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 25/19  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ (1) MHXΑΝΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΕΓΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ CD/DVD ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 11.948,80 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 
ΣΟΤ ΥΠΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΞΟΝΙΚΟ-ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 
 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016, του αρ. 107 του Ν.4497/2017 και του αρ. 43 του Ν.4605/2019 

2. Σην αριθμ.9/27.03.2019 (Θ.10)  απόφαςη Δ του Νοςοκομεύου  (ΑΔΑ: ΧΖΔΣ46906Ψ-ΤΥΛ, ΑΔΑΜ: 

19REQ004887562). 

3. Σην αριθμ. 321/16.01.2019 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑM:19REQ004887553, ΑΔΑ:Ψ4ΓΓ46906Ψ-ΞΚ2) 

 

 
Προςκαλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟ (1) 
MHXΑΝΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΓΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ CD/DVD 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ11.948,80 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΞΟΝΙΚΟ-ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ενώπιον τησ αρμόδιασ επιτροπόσ του Νοςοκομεύου την ΣΕΣΑΡΣΗ 15.05.2019, και 
ώρα 10:00 π.μ. ςτο Γραφεύο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλουν ό να αποςτεύλουν τισ προςφορϋσ 
τουσ, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη 
γραμματεία» ςτο γραφεύο προμηθειών, μϋχρι και την ΣΡΙΣΗ, 14.05.2019 και ώρα 10.00 πμ 
την προςφορϊ πρϋπει να περιϋχονται οι εξόσ υποφϊκελοι εισ διπλούν: 

1. Υάκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ 
α.  Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ιςχύον καταςτατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώσ τα μϋλη του Δ ςε 
περύπτωςη ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ό του/των διαχειριςτό/των ςε περύπτωςη Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ καθώσ και ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τησ εταιρεύασ 
β. Σην υπεύθυνη Δόλωςη του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ. ςυμπληρωμϋνη και υπογεγραμμϋνη από το νόμιμο 
εκπρόςωπο τησ εταιρεύασ 
γ. φορολογικό ενημερότητα που να αναγρϊφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΦΡΗΗ ΕΚΣΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΟ 
ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
δ. αςφαλιςτικό ενημερότητα που να αναγρϊφει ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΗΜΟΠΡΑΙΕ   
ε. Τπεύθυνη δόλωςη Ν. 1599/1986, ότι ο υποψόφιοσ ςυντηρητόσ /οικονομικόσ φορϋασ: 

  i) αποδϋχεται πλόρωσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ. 
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  ii) αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ςτοιχεύα αληθό και ακριβό. 
  iii) παραιτεύται από κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ του ςχετικϊ με οποιαδόποτε απόφαςη του 
Νοςοκομεύου για αναβολό ό ακύρωςη – ματαύωςη τησ διαδικαςύασ προμόθειασ. 
 iv) ότι ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ εύναι εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από το ϊνοιγμα 
των προςφορών 

 
2. Υάκελοσ τεχνικήσ προςφοράσ 

τον φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα που ζητούνται από το παρϊρτημα B. 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 
 

3. Υάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ 
Οικονομικό προςφορϊ του υποψηφύου, με την τιμό ςε ευρώ.  την τιμό θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ 
τρύτων κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη επιβϊρυνςη που προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, 
εκτόσ από τον ΥΠΑ, που θα δύνεται ξεχωριςτϊ, εύτε ωσ ποςοςτό, εύτε ωσ απόλυτη τιμό.  
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη απορρύπτεται.  

 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Όλεσ οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςε ευρώ με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται 
από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό 
διαδικαςύα για ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. Η ϋκδοςη του τιμολογύου θα γύνεται ανϊ τρύμηνο, και η 
πρώτη τιμολόγηςη θα γύνει με το πϋρασ του πρώτου τριμόνου τησ ςύμβαςησ.  

Για όλεσ τισ πληρωμϋσ θα εκδύδονται τα απαραύτητα νόμιμα παραςτατικϊ Ι δικαιολογητικϊ. Από κϊθε 
τιμολόγιο του Προμηθευτό θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και 
ςχετικϋσ Εγκυκλύουσ των αρμόδιων Τπουργεύων.  
Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) Τπϋρ Οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ (Υ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδόματοσ, ο οπούοσ παρακρατεύται 

κατϊ την πληρωμό του τιμόματοσ. 
γ) Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων: κρϊτηςη 0,07% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ 

φόρων και κρατόςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16, 4605/2019). 
δ) Σϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3% επύ του ποςού τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ, πλϋον ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α. 

ποςοςτού 20%. 
ε) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ϊλλησ ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π), 
καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). την παραπϊνω 
κρϊτηςη παρακρατεύται επύςησ το αναλογούν χαρτόςημο 3% υπϋρ Δημοςύου και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20%. 

Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) βαρύνει το Νοςοκομεύο. 
 
 

 
Οι προςφορϋσ θα ιςχύουν για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ.  
Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν απαιτούνται. 
Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα πρόςκληςη  εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του Δημοςύου διατϊξεισ, όπωσ 
ιςχύουν κϊθε φορϊ. 

 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
                                                                                                           

 
 
 

                                                                                                                                        ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ    ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟ (1) ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΕΓΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ CD/DVD ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 11.800ΕΤΡΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΟ Υ.Π.Α 
 

Αποτελούμενο από τρύα (3) μϋρη: 
1) Ρομποτικό ςύςτημα εγγραφόσ και εκτύπωςησ 
2) Λογιςμικό εγγραφόσ και εκτύπωςησ 
3) Η/Τ για τη λειτουργύα του ςυςτόματοσ 

 
     Α)  Λογιςμικού Εγγραφόσ και Εκτύπωςησ: 

 Να ϋχει τη δυνατότητα εγγραφόσ απευθεύασ από ιατρικϊ μηχανόματα 
 Να ϋχει τη δυνατότητα ςύνδεςησ με οποιαδόποτε PACS ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςυςτόματοσ του 

Νοςοκομεύου. 
 Να ϋχει τη δυνατότητα ςυνεχούσ παρακολούθηςησ τησ πορεύασ (ροόσ) των προσ εγγραφό εξετϊςεων και τησ 

κατϊςταςησ του, ροό (λόψη- εγγραφό- εκτύπωςη κ.λ.π ) όπωσ και την εγγραφό ςε πολλαπλϋσ μονϊδεσ 
δύςκων CD/DVD (Αυτόματη εκτύπωςη ςτοιχεύων εξϋταςησ και λογότυπου του Νοςοκομεύου). 

 Να ϋχει τη δυνατότητα τησ ταυτόχρονησ διαδικαςύασ διαχεύριςησ και αποςτολόσ εξετϊςεων προσ εγγραφό 
ςε πολλαπλϋσ μονϊδεσ δύςκων CD/DVD. 

  Να ϋχει τη δυνατότητα αυτόματησ επιλογόσ CD/DVD προσ εγγραφό ανϊλογα με το μϋγεθοσ τησ κϊθε 
εξϋταςησ. 

 Να ϋχει οπτικό ϋνδειξη τησ ποςότητασ εναπομεινϊντων κενών CD/DVD. 
 Να εύναι ςυμβατό με windows 7, windows 8  και  windows 10. 
 Σα προβληματικϊ ϋγγραφα CD να αναγνωρύζονται και να απορρύπτονται αυτόματα από το ςύςτημα. 

 
Β) Ρομποτικού υςτόματοσ εγγραφόσ και Εκτύπωςησ  CD/DVD 

 Να ϋχει τουλϊχιςτον δύο ( 2) κϊδουσ χωρητικότητασ τουλϊχιςτον από 50 δύςκουσ ϋκαςτοσ και ςυνολικό 
χωρητικότητα τουλϊχιςτον 150 δύςκων. 

 Να ϋχει εξωτερικό κϊδο περιςυλλογόσ τουλϊχιςτον 50 CD/DVD. 
 Τποςτόριξη από CD/DVD. 
 Να ϋχει  χωρητικότητα δύςκων μϋχρι 100. 
 Να ϋχει δύο (2) αντιγραφικϊ (Drives) 
 Να ϋχει μϋθοδο εκτύπωςησ θερμικού inject ό laser. 
 Να τυπώνει Λατινικούσ και Ελληνικούσ χαρακτόρεσ. 

Γ) Γενικϊ 
 Εγγύηςη τουλϊχιςτον για ϋνα (1) χρόνο 
 την προςφορϊ θα περιλαμβϊνεται: 

1) Η εγκατϊςταςη 
2) Η παραμετροπούηςη του ςυςτόματοσ 
3) Εκπαύδευςη προςωπικού τουλϊχιςτον μιασ (1) ημϋρασ ςε ςυνεννόηςη με το τμόμα ΒΣ και το ακτινολογικό. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων 

υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1):  

– Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητϋρασ:  

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σόποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ:  Σηλ:  

Σόποσ Κατοικύασ:  Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νςη Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύου 

(Εmail):  

Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν υπϊρχει εισ βϊροσ μου αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για κϊποιον από τουσ 

ακόλουθουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του 

υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται 

υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην 

παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την 

καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54),καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη 

νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών ςυμφερόντων των 

Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000(Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα 

ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002,για την καταπολϋμηςη τησ 

τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 

22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο 

ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με 

την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ 

δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 

εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται 

ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 

αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 

ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 

215 ). 

 

Ημερομηνύα:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 
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(Τπογραφό) 

 

 

 

(1) Αναγρϊφεται από τον ενδιαφερόμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημόςιου τομϋα, που απευθύνεται η αύτηςη. 

(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  

(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη του 

ϊρθρου 8 τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να προςπορύςει 

ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη 

μϋχρι 10 ετών. 

(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω όψη τησ και υπογρϊφεται από τον δηλούντα ό την 

δηλούςα.  

  

 

 
 

 

 

 

 


