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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
                                                                                                                                               Νάουσα, 21/06/2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ. :6996 
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 «κεφαλής φορητού υπερήχου, CPV 33124120-2 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» 
 
Η Υγ. Μ. Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας προκειμένου να προβεί στην  Προμήθεια μιας «κεφαλής φορητού  
υπερήχου », προϋπολογιζόμενης δαπάνης  3.500,00€ πλέον ΦΠΑ (4.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ ) ,σας καλεί να καταθέσετε τις  προσφορές  μέχρι την Τρίτη  28-06-2022 έως τις 11:00π.μ. στο email 
του Γραφείου Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας . 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι : 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Θα κατατεθεί  τεχνικο-οικονομική προσφορά . 
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  

Ψηφιακού έγχρωμου wireless probe υπερηχοτομογράφου τελευταίας  τεχνολογίας   

 

 
Phased array wifi probe Specifications- 
1.Scanning mode: Electronic phased array-Channel of RT: 94. 
 
2.Display mode: B, B/M, and Color, PW, PDI. 
 
3.Frequency: central 2.8MHz, cardiac reverse harmonic 3.6mhz, and the transcranial fundamental 2.5MHz. 
3.Display Angle: 80°-Display Depth: 90/130/160/190mm. 
 
4.Image Adjust: Gain, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise. 
 
5.Puncture assist function: the function of in-plane puncture guide line, out-of-plane puncture guide line, 
automatic blood vessel measurement. 
 
6.Measure: Length, Area, Angle, Heart. 
 
7.Image frame rate: 15~20 frames/second. 
 
8.Battery working time: 1.5hours. 
 
9.Charge: by USB cable charger. 
 
10.Dimension: 140×60×20mm-Weight: 120g. 
 
11.Wifi type: 802.11g/20MHz/5G/450Mbps. 
 
12.Working system: Apple iOSand Android, Windows 

Product Configuration  

1.Standard Configuration： Wireless Ultrasound Scanner x 1 unit, USB Charging Cable x 1pc,Carrying Bagx 
1pc. 

2.Optional： Stainless Steel Puncture Guide, Android or iOS Phone/Tablet, Wireless Power Bank, Tablet 
Bracket, Trolley 

 

 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Να παρέχεται  Εγγύηση 12 μηνών σε  Service και Ανταλλακτικά . 

 




