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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
                                                                                                                                               Νάουσα, 19/07/2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ. :7985 
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 Συσκευής ηλεκτροθεραπείας με αναρρόφηση και συσκευής θεραπευτικού laser  

               χαμηλής ισχύος», CPV 33150000-6 για την  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.8/22-06-2022 θέμα 36°   πράξη του ΔΣ του Γ. Ν.  Ημαθίας – Μον. Νάουσας 
 

 
Η Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Συσκευής 

ηλεκτροθεραπείας με αναρρόφηση και συσκευής θεραπευτικού laser  χαμηλής ισχύος,  CPV 
33150000-6 συνολικού προϋπολογισμού 9.672,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 ,σας καλεί 
να καταθέσετε τεχνικο-οικονομική προσφορά. Κριτήριο κατακύρωσης  είναι  η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

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). 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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 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. 
 
Η προσφορά να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο έως  στο έως και την 29-07-2022   .  
 
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 
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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Τεχνικές προδιαγραφές –προϋπολογισμός  
Α/Α Περιγραφή  

Υλικού 
Τιμή μονάδος 

€ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Ζητηθείσα 
ποσότητα 

Αξία 
ανευ 
ΦΠΑ  

Αξία  με 
ΦΠΑ 24% 

1 Συσκευή ηλεκτροθεραπείας με 
αναρρόφηση 4.354,84€ 1 τμχ 4.354,84€ 5.400,00€ 

2 Συσκευη Laser χαμηλής ισχύος 
3.445,16€ 1τμχ 3.445,16€ 4.272,00€ 

ΣΥΝΟΛΑ  7.800,00€ 
9.672,00€ 

 
 

Συσκευή ηλεκτροθεραπείας με αναρρόφηση  
 

•           Να είναι επιτραπέζια σύγχρονης τεχνολογίας, εγκεκριμένη από διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας 

       Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη touch screen για να μπορεί ο θεραπευτής να ελέγχει ανά πάσα  
       στιγμή τις παραμέτρους της εκάστοτε θεραπείας. 

   Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης μέσω usb 

   Να διαθέτει κενές θέσεις μνήμης για δυνατότητα καταχώρησης προγραμμάτων. 

   Να διαθέτει ελληνικό μενού  

   Να διαθέτει 26 διαφορετικές μορφές ρευμάτων  

   Να διαθέτει έτοιμα πρωτόκολλα με απεικόνιση άτλαντα για την ακριβή περιοχή θεραπείας. 

   Να έχει δυνατότητα για λειτουργία με μπαταρία αντί για ρεύμα πόλεως 

   Να έχει δυνατότητα προσθήκης τηλεχειριστηρίου 

   Να διαθέτει συνεχή και παλμική λειτουργία αναρρόφησης 

   Να διαθέτει ένταση αντλίας αέρα από 0-600 mbar 

   Η αναρρόφηση να διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό 4 καλώδια, 4 βεντούζες και 4 σφουγγαράκια. 

  

   Συσκευη Laser χαμηλής ισχύος  
 

   Να είναι επιτραπέζια σύγχρονης τεχνολογίας, εγκεκριμένη από διεθνείς οργανισμούς             
        ασφαλείας 

   Να διαθέτει οθόνη για να μπορεί ο θεραπευτής να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις παραμέτρους     
       της εκάστοτε θεραπείας. 

   Να διαθέτει μία κεφαλή laser η οποία θα εκπέμπει στα 905nm 

   Η κεφαλή laser να έχει μέση ένταση τουλάχιστον 100mW και μέγιστη ένταση τουλάχιστον 80W  

   Η συχνότητα εκπομπής να φτάνει έως 10.000Hz (υπέρ-παλμική εκπομπή) 

   Να διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό 2 ζευγάρια γυαλιά προστασίας 

   Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί 2η κεφαλή laser, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 2  
       διαφορετικούς ασθενείς την ίδια στιγμή. 

   Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark  
 
 

Εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για δύο (2) έτη 
Εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα  (10) τουλάχιστον έτη  

 




