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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
                                                                                                                                               Νάουσα, 18/04/2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ. :4482 
3Η Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                        
                    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
                   ΠΡΟΣ: 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 23323-50232 / 50255       
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ  :  Προμήθεια ενός «τυμπανογράφου-ακουογράφου», CPV 33121400-8 με βάση την πλέον 

συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή),προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες  της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας  

 
ΣΧΕΤ    :  α)  Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και    

  Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ» 
                β) Ο Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση  < 
                     ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων» 
                γ)Η υπ΄αριθμ.348 και με αριθμ.πρωτ:4468 /18.04.2022 πράξη του Αναπλ. Διοικητή του Γ.Ν. 

Ημαθίας  περί έγκρισης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια που 
αναφέρεται στο θέμα  
 

 
Η Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προκειμένου να προβεί στην  Προμήθεια ενός «τυμπανογράφου-
ακουογράφου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.640,00€ πλέον ΦΠΑ (5.753,60€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ ) , 
σας καλεί να καταθέσετε κλειστές  προσφορές  μέχρι την Παρασκευή  29-04-2022 έως τις 11:00π.μ. στο 
Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας . 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα στο Γραφείο προμηθειών 
από την αρμόδια Επιτροπή. 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι : 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (Πρωτότυπο –Αντίγραφο). 
Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε ευρώ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.Η πληρωμή της αξίας των ειδών ,θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/08-08-2016 , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ,μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας .Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΏ 
2. Εφόσον το είδος παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) της  Ε.Π.Υ. 
καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση με την αναγραφόμενη τιμή.  Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί 
οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν  το είδος 
δεν παρακολουθείται   από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

  ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου 
ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. 
σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

 ποσοστό 0,07%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν. 
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 
άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται 
επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) εφαρμογής της 
παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016,όπως καθορίστηκε με την αριθμ. 1191 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 
969/Β/22.3.2017) που υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 
δημόσιας σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου , που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20 % επί του χαρτοσήμου 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να καταθέσετε και τα παρακάτω  :  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου , από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 
τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα 
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως εφόσον έχει 
εκδοθεί έως και τρεις (3)μήνες πριν την υποβολή του ,που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, 
τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό.  

3)   Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη 

και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό 
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εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) Σε 

περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών 

από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και 

καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
 

                 Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
                                                                                     Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ – ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ  

     
 

  
       Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Τυμπανογράφος/ Ακουογράφος συχνοτήτων 226Hz, αντανακλαστικά IPSI, ενσωματωμένος 
εκτυπωτής, αέρινη - masking / οστέινη  

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  :Τυμπανογράφου –Ακουογράφου 
 

 

 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αυτόματος και γρήγορος 

 Να διαθέτει LED backlight οθόνη αφής (full touch-based interface) διαστάσεων επιλογή και παρακολούθηση 
της εξέτασης  

 Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτής 4’’ 

 Να διαθέτει Λογισμικό  για σύνδεση με Η/Υ, μεταφορά δεδομένων, αποθήκευση και 
εκτύπωση 

 
Χαρακτηριστικά Τυμπανογράφου: 

 

 Να εκτελεί εξέταση τυμπανομετρίας σε εύρος πιέσεως (+400 dapa έως -600 daPa ) όρια ασφαλείας (+600 
dapa έως -800 daPa 

 Να έχει εύρος μέτρησης ενδοτικότητας (στο τυμπανόγραμμα) από 0,1 έως 8,0ml (στα 

226Hz) και προαιρετικά όταν εχει και 1000Hz 0,1 έως 15.0mmho 

 Να εκτελεί  αντανακλαστικά του μυός του αναβολέως ομόπλευρα σε συχνότητες 
500,1000,2000 και 4000 Hz – και σε εντάσεις 70-105dB – ομόπλευρα (ακουστικά DD45, 
και optional ΙP30, CIR22) 

 Να είναι εφοδιασμένο με σύστημα AGC (αυτόματος έλεγχος ισχύος) 

 Να έχει Probe pen (στυλό) με LED οπτικές ενδείξεις για την ορθή σφράγιση του 
ακουστικού πόρου, μπλοκαρίσματος της θηλής, πρόοδο της μέτρησης και δυνατότητα 
εναλλαγής αυτιού και από πλήκτρο στο probe. 

 Με το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη να γίνεται πλήρης αυτοέλεγχος λειτουργίας και 
αυτόματη βαθμονόμηση (calibration) της συσκευής 

 Να προσφέρεται με τα παρελκόμενά του (probe, θηλές (σετ min 60 τμχ), βάση 
συγκράτησης του probe στον ώμο,  , ρολό χαρτιού 110mmX20mm 
 
 
 Χαρακτηριστικά Ακουογράφου : 

 

 Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων Αέρινης Οδού (AC) και Οστέινης Οδού (BC) 

 Να διαθέτει καθαρό τόνο   συνεχόμενος   και   παλλόμενος   (WARBLE)   και   εκκώφανση 

(MASKING), λευκού θορύβου (WHITE NOISE) και στενής δέσμης (NARROW BAND) 

 Το εύρος εντάσεων και συχνοτήτων να είναι  ως εξής: 

Α) Αέρινης Οδού: 125Hz – 8000Hz/ -10dB έως 120dBHz Β) 
Οστέινη Οδού: 250Hz – 8000Hz / -10dB έως 80dBHz H 
ένταση ήχου ρυθμίζεται σε βήματα 1dB και 5Db 

 

 Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας IEC 601-1, IEC 645-5 Class 2, Medical 
Directive 93/42/EEC 

 Να φέρει σήμανση CE 

 Να προσφέρεται εγγύηση Καλής Λειτουργίας για δύο (2) έτη, στα πλαίσια της 
Ορθής Χρήσης 

 Να δίνεται  επάρκειας ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία  
αγοράς 

 Ο προμηθευτής να πληροί την ΥΑ 16/01/2004 ,να διαθέτει ENISO  9001:2000 και να 
είναι ενταγμένος σε εναλλακτική διαχείριση Α.Η.Η.Ε. βάσει των Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ 
15/200 


