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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.     68 /2022 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33190000-8), ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  24.304,00 € ME ΦΠΑ 24% 
 

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,  σε συνέχεια : 

1. Της υπ΄αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16-1-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 65/31-1-2020, τ. 

ΥΟΔΔ) περί διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 

αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 

108/τ.ΥΟΔΔ/14-02-2020. 

2. Την υπ’ αριθμ. 884/27.04.2022 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ’άριθμ.πρωτ.: 

181529/13.04.2022 έγγραφο του Διευθυντή του Ωτορινολα-ρυγγολογικού Τμήματος του 

Νοσοκομείου, και η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλι-σμού (CPV 33190000-8), για τις 

ανάγκες του Ωτορινολαρυγγολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική 

άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.600,00 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 24.304,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

3. Των διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του ΠΔ 80/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

4. Την υπ’ αριθ. 2096/28.4.2022 απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΥΦ7469067-1ΝΟ) 

στον ΚΑΕ 7131.01.  

 

 

 

 





ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  68/28-04-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33190000-8), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  24.304,00 € ME ΦΠΑ 24% 

 

 

Σελίδα 2 από 15 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ  ε  ι 

Διαγωνιστική διαδικασία με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών, 

για την προμήθεια των παρακάτω ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (CPV 33190000-8), 

 

ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΩΡΛ ΤΜΧ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 2 5.000,00 6.200,00 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΚΟΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 1 3.950,00 4.898,00 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 1 4.650,00 5.766,00 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 1 750,00 930,00 

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟ-ΛΑΡΥΓΟΣΚΟΠΙΟ 1 5.250,00 6.510,00 

  19.600,00 24.304,00 

 

με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη 

τιμή), για τις ανάγκες του Ωτορινολαρυγγολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου. 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 19.600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 24.304,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας .  

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. 2313312284, Αρμόδιος υπάλληλος Παπαδοπούλου Ε. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τις 

ανάγκες του του Ωτορινολαρυγγολογικού Τμήματος του 

Νοσοκομείου  

Κατηγορία CPV CPV 33190000-8, Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δύο (2) μήνες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
19.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 24.304,00€ με ΦΠΑ 24%,  

 στον ΚΑΕ 7131. 





ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  68/28-04-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33190000-8), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  24.304,00 € ME ΦΠΑ 24% 

 

 

Σελίδα 3 από 15 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται: 

Ο τίτλος «ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΥΥΠΠ’’  ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜ..  

6688//22002222  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ((CCPPVV::  3333119900000000--88)),,  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΩΩΤΤΟΟΡΡΙΙΝΝΟΟΛΛΑΑΡΡΥΥΓΓ--ΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙ   ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  

((ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ))  ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ    

2244..330044,,0000  €€  MMEE  ΦΦΠΠΑΑ  2244%%»»  
 
 Τα στοιχεία της εταιρείας 

 

 Η διευκρίνιση: ««ΝΝΑΑ  ΜΜΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΘΘΕΕΙΙ   ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  

ΤΤΑΑΧΧΥΥΔΔΡΡΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  ΉΉ  ΤΤΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ»» 

 

Ο φάκελος να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών   του 

Νοσοκομείου, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 

546 42 Θεσσαλονίκη. Με την παράδοση του φακέλου ο 

παραδίδων την προσφορά θα παραλαμβάνει από το 

Γραφείο Προμηθειών απόδειξη παραλαβής της προσφοράς 

στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Οικονομικού 

Φορέα, η ημερομηνία και η ώρα παραλαβής της 

προσφοράς και θα υπογράφεται από τον αρμόδιο 

υπάλληλο του Νοσοκομείου που παραλαμβάνει την 

προσφορά και τον παραδίδων αυτή. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την 

ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Πρόσκληση πρέπει 

να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι ττηηνν  

55ηη  ΜΜΑΑΙΙΟΟΥΥ  22002222  ηημμέέρραα    ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  κκααιι  ώώρραα  1133::0000, στο 

Γραφείο Προμηθειών  του Νοσοκομείου. 

Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα 

γίνουν δεκτές. 

ΗΗ  ππρροοθθεεσσμμίίαα  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  ππρροοσσφφοορρώώνν  ττηηρρεείίττααιι  

ααππααρρέέγγκκλλιιτταα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

 Την ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  εειιςς  δδιιππλλοούύνν με τα  ζητούμενα 

στοιχεία που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

– υποχρεώσεις  του Παραρτήματος I (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) και του Παραρτήματος II (ΦΥΛΛΟ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

 Την ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ,,  εειιςς  δδιιππλλοούύνν, δηλαδή τα 
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Σελίδα 4 από 15 

 

οικονομικά στοιχεία της  προσφοράς, ως εξής: 

 Τιμή κόστους του προσφερόμενου μηχανήματος. 

 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 

ΦΠΑ. 

 Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο 

αναλογούν ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από το 

Νοσοκομείο. 

 Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη 

η τιμή χωρίς ΦΠΑ. 

Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται 

συμπληρωμένος ο πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς 

του Παραρτήματος III. 

Ο πίνακας θα συμπληρωθεί από τους υποψήφιους 
αναδόχους ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ, 

προκειμένου οι προσφορές να λαμβάνουν υπόψη τα ίδια 
δεδομένα κατά την οικονομική αξιολόγηση. 
Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου. 

**  ΕΕ  ΠΠ  ΙΙ  ΣΣ  ΗΗ  ΜΜ  ΑΑ  ΝΝ  ΣΣ  ΕΕΙΙΣΣ::  

ΑΑ))  ΗΗ  ππρροοσσφφοορράά  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό  ΥΥππεεύύθθυυννηη  

δδήήλλωωσσηη (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των 
άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/ 
2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα 
πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 
υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, 
στον οποίο συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς , και 
στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν 
συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού 
από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 
2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς 
του Δημοσίου. 

 Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς 
με την εργασία (Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία). 

 Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την 
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επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει 
ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ 
επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για 
κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και 
της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι 

αληθή και ακριβή. 
 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους 

σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για 
αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά 
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον 
επιλεγούν. 

 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν 
την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 
δεσμεύεονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε 
σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί. 

 Η παράδοση των ειδών , θα πραγματοποιηθεί εντός  
δέκα  (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
επί ποινή απόρριψης. 

Β) Οι οικονομικοί φορείς δύνανται στην προσφορά τους να 

συμπεριλάβουν και χωριστό φάκελο με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται 

παρακάτω. 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 55ηη  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ  

22002222  ηημμέέρραα  ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  κκααιι  ώώρραα  1144::0000  μμ..μμ,, στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας 

Επιτροπής παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους εφόσον το 

επιθυμούν.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν γνώση των 
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λοιπών προσφορών την ημέρα αποσφράγισής τους έως και 

την επομένη. 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

–ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, προβαίνει στην 

αξιολόγηση των προσφορών  και συντάσσει πρακτικό 

αξιολόγησης με το οποίο προτείνει την κατακύρωση σε 

συγκεκριμένο ανάδοχο.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει 

να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που περιγράφονται παρακάτω, στον οποίο 

να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

  ««ΦΦΑΑΚΚΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  

ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΑΑΔΔΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΠΠ΄́ΑΑΡΡΙΙΘΘΜΜ..::  6688//22002222  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ  

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ((CCPPVV::  3333119900000000--88)),,  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΩΩΤΤΟΟΡΡΙΙΝΝΟΟΛΛΑΑΡΡΥΥΓΓΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ,,  ΜΜΕΕ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙ   ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  

((ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ))  ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ    

2244..330044,,0000  €€  MMEE  ΦΦΠΠΑΑ  2244%%..»»..  

 Τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα 

 Η διευκρίνιση να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 

υπηρεσία ή τη γραμματεία 

Ο φάκελος να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών  του 

Νοσοκομείου, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 

546 42 Θεσσαλονίκη. Με την παράδοση του φακέλου ο 

παραδίδων τον φάκελο θα παραλαμβάνει από το Γραφείο 

Προμηθειών απόδειξη παραλαβής του φακέλου στην οποία 

θα αναγράφονται τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα, η 

ημερομηνία και η ώρα παραλαβής του φακέλου και θα 

υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Νοσοκομείου 

που παραλαμβάνει τον φάκελο και τον παραδίδων αυτόν. 

Το Νοσοκομείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν 

καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε 

αιτία. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την 

καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στο 

Νοσοκομείο, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να 
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έχει αποσφραγισθεί. 

Α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, 

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 

άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73,  

Β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, 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 

τους υποχρεώσεις.  

Γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β΄ του άρθρου 

73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα 

δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως 

άνω περιπτώσεις Α) – Γ) (όπως αυτά αναφέρονται και 

στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
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κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 

2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε 

αυτό.  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ΈΈννωωσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  φφοορρέέωωνν,,  όόπποουυ  

υυπποοββάάλλλλοουυνν  κκοοιιννήή  ππρροοσσφφοορράά,,  τταα  ππααρρααππάάννωω  κκααττάά  

ππεερρίίππττωωσσηη  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  

οοιικκοοννοομμιικκόό  φφοορρέέαα  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  σσττηηνν  ΈΈννωωσσηη..  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει  το 

σχετικό πρακτικό το οποίο μαζί με το Πρακτικό αξιολόγησης 

επικυρώνονται  με σχετική Απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου. 
Η Απόφαση αυτή μαζί με τα  πρακτικά  κοινοποιούνται σε 

όλους τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια, καλείται ο 

προσωρινός Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης με 

την υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών που 

υποβάλλονται στο στάδιο της κατακύρωσης εντός δέκα  

(10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης καθώς και εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, ίση με το 4% της συμβατικής 

αξίας χωρίς Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας πέντε (5)  μηνών.  

Επιπλέον για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η 
παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση 
των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» καθορίζεται 
στο τρία τοις εκατό (3%) της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται μετά από την 
οριστική παραλαβή του μηχανήματος με την παράλληλη 
προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. 

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας  επιστρέφεται μετά 

από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες 

γγιιαα  εεκκααττόόνν  εείίκκοοσσιι  ((112200))  ηημμέέρρεεςς από την επόμενη μέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

ααπποορρρρίίππττεεττααιι  ωωςς  ααππααρράάδδεεκκττηη..  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

 

o Στην ιστοσελίδα του ΓΝΘ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ(www.ippokratio.gr)  

o Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

 

 

 

 
 

Θεσσαλονίκη,     28  /04  / 2022 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ippokratio.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

1) ΕΙΔΟΣ: Ηλεκτρική ανακλινόμενη καρέκλα Ω.Ρ.Λ.    ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 (ΔΥΟ) 
- Να διαθέτει ανοξείδωτη (INOX) βάση για υψηλή αντοχή και αποτελεσματικό καθαρισμό με 

απολυμαντικά υγρά 
- Να διαθέτει πλήρη περιστροφή του καθίσματος κατά 360º 
- Να διαθέτει ηλεκτρική κίνηση προς τα επάνω και κάτω περίπου 60-80 εκ.  
- Να δύναται να λάβει θέση -20º από το οριζόντιο επίπεδο (Trendelenburg) 
- Να διαθέτει κίνηση της πλάτης από κάθετη έως οριζόντια θέση 
- Να διαθέτει μετακινούμενο προσκέφαλο (επάνω-κάτω και μέσα-έξω) 
- Tα μπράτσα της καρέκλας να μετακινούνται 
- Να διαθέτει ανύψωση βάρους ασθενούς τουλάχιστον 150 κιλών 
- Να διατίθεται με δερματίνη υψηλής αντοχής σε ποικιλία χρωματισμών  
- Να διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC και να έχει εγγύηση καλής 

λειτουργίας 2 χρόνων 
Εκτιμώμενο κόστος ανά τεμάχιο      2.500,00 € + ΦΠΑ 24 % 

2) ΕΙΔΟΣ: Διαγνωστικός ακοομετρητής    ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΕΝΑ) 

Ο ακοομετρητής θα περιλαμβάνει τις κάψες (ακουστικά), το οστεόφωνο με στεφάνι στήριξης, το 
κουμπί απαντήσεως ασθενούς, εσωτερική μνήμη για δυνατότητα αποθήκευσης εξετάσεων για 
τουλάχιστον 500 ασθενείς, έτοιμες βαθμονομημένες λέξεις στην Ελληνική γλώσσα στην μνήμη της 
συσκευής και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ ή απευθείας σε εκτυπωτή.  
Θα πραγματοποιεί τις ακόλουθες εξετάσεις: Αέρινη - Οστέινη - Ομιλητική ακοομετρία με Ελληνική 
λίστα λέξεων - ABLB - Stenger - SISI - WEBER - Auto Threshold, Masking: NB/WB και θα διαθέτει την 
δυνατότητα αναβαθμίσεων (όπως επέκταση στα 20000Hz). 
Ο ακοομετρητής θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 χρόνια 
και να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC. Θα πρέπει να διαθέτει τεχνική 
κάλυψη και ανταλλακτικά για 10 χρόνια.  
Εκτιμώμενο κόστος                                         3950 € + ΦΠΑ 24 % 
 

3) ΕΙΔΟΣ: Διαγνωστικός τυμπανομετρητής     ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΕΝΑ) 
Ο Διαγνωστικός τυμπανομετρητής θα περιλαμβάνει διαγνωστικό probe με διακόπτη λειτουργίας, 
δέκτη Contra, σετ θηλών όλων των μεγεθών, καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ και πρόγραμμα Η/Υ. (τόνος 
226Hz, Reflex IPSI 500Hz-4000Hz, Reflex CONTRA 500Hz - 4000Hz, DECAY Test, Έλεγχος 
ευσταχιανής σάλπιγγας, αέρινη ακοομέτρηση) 
Ο τυμπανομετρητής θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 
χρόνια και να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC. Θα πρέπει να διαθέτει 
τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για 10 χρόνια.  
Εκτιμώμενο κόστος                                         4650 € + ΦΠΑ 24 % 
 

4) ΕΙΔΟΣ: Τροχήλατος Ενδοσκοπικός Πύργος     ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΕΝΑ) 

O Τροχήλατος Ενδοσκοπικός Πύργος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 ράφια διαστάσεων 45x48εκ, 
ένα συρτάρι τοποθέτησης παρελκόμενων διαστάσεων 45x45εκ, δύο φρένα σταθεροποίησης, 
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ειδική θήκη για την ασφαλή τοποθέτηση της κεφαλής της κάμερας και βάση για την τοποθέτηση 
οθόνης (monitor) TFT. 
O Τροχήλατος Ενδοσκοπικός Πύργος θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για 
τουλάχιστον 2 χρόνια και να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC. 
Εκτιμώμενο κόστος                                         750 € + ΦΠΑ 24 % 
 
5) ΕΙΔΟΣ: Εύκαμπτο Ρίνο-φάρυγγο-λαρυγγοσκόπιο    ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΕΝΑ) 
1. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες και φακούς 
2. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά για μεγάλη αντοχή στη χρήση 
3. Να έχει μήκος εργασίας 30 cm 
4. Να έχει μέγιστη εξωτερική διάμετρο 3,4 mm 
5. Να έχει Βάθος πεδίου 3-50mm  
6. Να έχει αντικειμενικό φακό 0° και εύρος γωνίας οράσεως από 80°έως 90° 
7. Να εκτελεί γωνιώσεις του άκρου κατά 130° τουλάχιστον προς τα επάνω και 100° προς τα κάτω  
8. Να κλιβανίζεται μέσω μεθόδων Plasma και να εμβαπτίζεται πλήρως σε απολυμαντικά υγρά 
9. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου στεγανότητας καθώς και ειδική βαλίτσα μεταφοράς 
10. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με πηγές STORZ, WOLF και OLYMPUS   
11. Θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 2 χρόνια και να 

φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΕC. 
12. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τεχνικών χαρακτηριστικών του αιτούμενου είδους με τα 

προσφερόμενα είδη, με μέγιστη απόκλιση 10%.  

Εκτιμώμενο κόστος                                         5250 € + ΦΠΑ 24 % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

(Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης- τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις 

με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων- Τεχνικών Προδιαγραφών», 

καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής) 

            

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33190000-8), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ 

 ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ 
Ω.Ρ.Λ.  

   

1. Να διαθέτει ανοξείδωτη (INOX) βάση για υψηλή 
αντοχή και αποτελεσματικό καθαρισμό με 
απολυμαντικά υγρά 

ΝΑΙ 
  

   2.Να διαθέτει πλήρη περιστροφή του καθίσματος 
κατά 360º ΝΑΙ   

3.Να διαθέτει ηλεκτρική κίνηση προς τα επάνω και 
κάτω περίπου 60-80 εκ. ΝΑΙ   

4.Να δύναται να λάβει θέση -20º από το οριζόντιο 
επίπεδο (Trendelenburg) ΝΑΙ   

5.Να διαθέτει κίνηση της πλάτης από κάθετη έως 
οριζόντια θέση ΝΑΙ   

  6.Να διαθέτει μετακινούμενο προσκέφαλο 
((επάνω-κάτω και μέσα-έξω) ΝΑΙ   

7.Tα μπράτσα της καρέκλας να μετακινούνται ΝΑΙ   

8.Να διαθέτει ανύψωση βάρους ασθενούς 
τουλάχιστον 150 κιλών ΝΑΙ   

9.Να διατίθεται με δερματίνη υψηλής αντοχής σε 
ποικιλία χρωματισμών ΝΑΙ   

10.Να διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με την 
οδηγία 93/42 ΕΕC και να έχει εγγύηση καλής 
λειτουργίας 2 χρόνων 

ΝΑΙ 
  

2.  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΚΟΟΜΕΤΡΗΤΗΣ    

1. Να περιλαμβάνει : 
 Τις κάψεις (ακουστικά) ΝΑΙ   

 Το οστεόφωνο με στεφάνι στήριξης ΝΑΙ   

 Το κουμπί απαντήσεως ασθενούς ΝΑΙ   

 Εσωτερική  μνήμη για δυνατότητα 
αποθήκευσης εξετάσεων για τουλάχιστον 
500 ασθενείς 

ΝΑΙ 
  

 Έτοιμες  βαθμονομημένες λέξεις στην ΝΑΙ   
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Ελληνική γλώσσα στην μνήμη της 
συσκευής και δυνατότητα σύνδεσης  

 με Η/Υ ή απευθείας σε εκτυπωτή ΝΑΙ   

2. Να  καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας 
για τουλάχιστον 2 χρόνια ΝΑΙ   

3. Να φέρει  σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 
93/42 ΕΕC ΝΑΙ   

4. Να διαθέτει  τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά 
για 10 χρόνια ΝΑΙ   

 

3.  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ    
1. Να περιλαμβάνει : 

 διαγνωστικό probe με διακόπτη 
λειτουργίας 

ΝΑΙ 

  

 δέκτη Contra  ΝΑΙ   

 σετ θηλών όλων των μεγεθών ΝΑΙ   

 καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ ΝΑΙ   

 πρόγραμμα Η/Υ ΝΑΙ   

 (τόνος 226Hz, Reflex IPSI 500Hz-
4000Hz, Reflex CONTRA 500Hz - 
4000Hz, DECAY Test, Έλεγχος 
ευσταχιανής σάλπιγγας, αέρινη 
ακοομέτρηση) 

ΝΑΙ 

  

2. Να  καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας 
για τουλάχιστον 2 χρόνια ΝΑΙ 

  

3. Να φέρει  σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 
93/42 ΕΕC ΝΑΙ 

  

4. Να διαθέτει  τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά 
για 10 χρόνια ΝΑΙ 

  

4.  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ    

1.Να περιλαμβάνει : 
 Τουλάχιστον τρία ράφια διαστάσεων 

45x48εκ 
ΝΑΙ 

  

 ένα συρτάρι τοποθέτησης 
παρελκόμενων διαστάσεων 45x45εκ  ΝΑΙ 

  

 δύο φρένα σταθεροποίησης ΝΑΙ   

 ειδική θήκη για την ασφαλή 
τοποθέτηση της κεφαλής της κάμερας  ΝΑΙ 

  

 βάση για την τοποθέτηση οθόνης 
(monitor) TFT. ΝΑΙ 

  

2. Να  καλύπτεται με εγγύηση καλής λειτουργίας 
για τουλάχιστον 2 χρόνια ΝΑΙ 

  

3. Να φέρει  σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 
93/42 ΕΕC ΝΑΙ 

  

5. ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΥΝΟ-ΦΑΡΥΓΓΟ-
ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΝΑΙ 

  

1. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες και ΝΑΙ   
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φακούς 

2. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά 
για μεγάλη αντοχή στη χρήση ΝΑΙ 

  

3. Να έχει μήκος εργασίας 30 cm ΝΑΙ   

4. Να έχει μέγιστη εξωτερική διάμετρο 3,4 mm ΝΑΙ   

5. Να έχει Βάθος πεδίου 3-50mm ΝΑΙ   

6. Να έχει αντικειμενικό φακό 0° και εύρος γωνίας 
οράσεως από 80°έως 90° ΝΑΙ 

  

7. Να εκτελεί γωνιώσεις του άκρου κατά 130° 
τουλάχιστον προς τα επάνω και 100° προς τα κάτω ΝΑΙ 

  

8. Να κλιβανίζεται μέσω μεθόδων Plasma και να 
εμβαπτίζεται πλήρως σε απολυμαντικά υγρά ΝΑΙ 

  

9. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου στεγανότητας 
καθώς και ειδική βαλίτσα μεταφοράς ΝΑΙ 

  

10. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με πηγές 
STORZ, WOLF και OLYMPUS ΝΑΙ 

  

11. Θα πρέπει να καλύπτεται με εγγύηση καλής 
λειτουργίας για τουλάχιστον 2 χρόνια  ΝΑΙ 

  

12. Nα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 
93/42 ΕΕC ΝΑΙ 

  

13. Να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τεχνικών 
χαρακτηριστικών του αιτούμενου είδους με τα 
προσφερόμενα είδη, με μέγιστη απόκλιση 10% 

ΝΑΙ 

  

 
 
 
 

Ημερομηνία, ………/………./2022 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  68/28-04-2022 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33190000-8), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  24.304,00 € ME ΦΠΑ 24% 

 

 

Σελίδα 15 από 15 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
 

ΤΜΧ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ/ΤΜΧ 
ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ/ΤΜΧ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ 
ΚΑΡΕΚΛΑ 

2   
   

2 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ 

ΑΚΟΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 
1   

   

3 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ 

ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 
1   

   

4 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ 
ΠΥΡΓΟΣ 

1   
   

5 
ΕΥΚΑΜΠΤΟ 

ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟ-
ΛΑΡΥΓΟΣΚΟΠΙΟ 

1   
   

 
 
 
 
 

Ημερομηνία, ………/………./2022 
 

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 
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