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             ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ: 13-05-2022 

        4η Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΧΣ.:  3897  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ 

 
ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για καηάθεζη πποζθοπάρ, για ηην 

παποσή ςπηπεζιών διενέπγειαρ α) αξονικών ηομογπαθιών ζε σπόνο πος δεν 

λειηοςπγεί ηο επγαζηήπιο ηηρ αξονικήρ ηομογπαθίαρ ανώηαηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 
15.000,00€ και β) μαγνηηικών ηομογπαθιών ανώηαηηρ ζςμβαηικήρ αξίαρ 15.000,00€ 

(CPV: 85140000-2), για ηο Γενικό Νοζοκομείο  Γιδςμοηείσος, για σπονικό διάζηημα 
ενόρ (1) έηοςρ και με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηωζηρ επί 

ηηρ ηιμήρ ανά είδορ, (είδορ είναι η εξέηαζη και οι ηιμέρ ανά είδορ διαμοπθώνονηαι κάθε 
θοπά με δημοζίεςζη ζηο Φύλλο Δθημεπίδαρ ηηρ Κςβέπνηζηρ)». 

 

 
αο γλσξίδνπκε φηη κε ηελ αξηζκ. 12εο/ζέκα 5νλ/11-05-2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα αλνηρηήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 
γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε απφ ηνλ Βφξεην Έβξν, γηα εθηέιεζε αμνληθψλ θαη καγλεηηθψλ 

εμεηάζεσλ ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Γ.Ν. Γηδπκνηείρνπ, γηα έλα (1) έηνο  Οη εμεηάζεηο αθνξνχλ 

αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζην Ννζνθνκείν θαη δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζ’ απηφ. Γηα 
ηνλ ιφγσ απηφ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηθξή 

ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε απφ ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ (έσο είθνζη ρηιηφκεηξα απφ ην 
Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ).  

 
Η πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

www.did-hosp.gr, ζην πξφγξακκα δηαχγεηα www.et.diavgeia.gov.gr θαζψο θαη ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η.. 

www.eprocurement.gov.gr.                      
 

Κπιηήπιο Καηακύπωζηρ: ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηωζηρ επί ηηρ ηιμήρ ανά είδορ, 
(είδνο είλαη ε εμέηαζε θαη νη ηηκέο αλά είδνο δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά κε δεκνζίεπζε ζην 

Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο). 

Ημεπομηνία λήξηρ ςποβολήρ πποζθοπών: ηην ημέπα Σεηάπηη 25-05-2022  και ώπα 
14:30μ.μ.  ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ αθνχ πξνεγνπκέλσο πξσηνθνιιεζεί απφ 

ηελ Γξακκαηεία.   
Σο άνοιγμα ηων πποζθοπών θα διενεπγηθεί ηην ημέπα Πέμπηη 26-05-2022 ώπα 

10:00π.μ. ζηο γπαθείο ππομηθειών. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά κπνξνχλ 

λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πξνζθνξψλ.  
 

         Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

 
Η πξνζθνξά ζαο πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηα 

ζηνηρεία ζαο θαη ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ» γηα ηελ δηελέξγεηα αμνληθψλ θαη καγλεηηθψλ 

εμεηάζεσλ ηνπ  Γ. Ν. Γηδπκνηείρνπ. 

Σμήμα:   Οηθνλνκηθνχ  
Γπαθείο: Πξνκεζεηψλ 

Πληπ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 
Σασ.Γ/νζη: 25εο Μαΐνπ 152, 68300  

Σηλ.: 25533-50329  
e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

 
Ππορ: 

            

 
 

 

ΚΑΘΔ   ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ 
ΈΒΡΟΤ  

 

http://www.did-hosp.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Η πξνζθνξά λα απνζηέιιεηε ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:Γ.Ν. Γηδπκνηείρνπ, Γξαθείν 
Πξνκεζεηψλ, 25εο Μαΐνπ 152,  Σ.Κ. 68300 Γηδπκφηεηρν.  

         

ηο θάκελο ηηρ πποζθοπάρ ζαρ, θα ππέπει να ςποβάλλονηαι εκηόρ από ηην 
οικονομική πποζθοπά και ηα εξήρ δικαιολογηηικά : 

1. Τπεύθςνη δήλωζη ηος Ν 1599/86, ππνγεγξακκέλε κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

θαη ζηελ νπνία ζα  αλαγξάθνληαη ηα εμήο:   
1.Α. Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζα ζπκκεηέρεηε. 

1.Β. Γειψλεηε φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζαο δελ ππάξρεη ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
1.Β.1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε  φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιή- καηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42). 

1.Β.2. δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 
ηεο Δλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  
1.Β.3. ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48). 
1.Β.4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπσο νξίδνληαη, αληη- ζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 
1.Β.5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, 
ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166).  

1.Β.6 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκ-

βνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α' 215). 
2. Τπεύθςνη δήλωζη ηος Ν 1599/86, ππνγεγξακκέλε κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη ζηελ νπνία ζα  αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο θαη λα δειψλεηαη φηη:  

 είζηε αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη λα αλαθέξνληαη νη θνξείο αζθάιηζεο 
ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 είζηε θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. 
 Σεξείηε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 

 δελ ηειείηε ππφ πηψρεπζε, δελ έρεηε ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζά-
ξηζεο, δελ ηειείηε ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, δελ 
έρεηε  ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ  έρεηε αλαζηείιεη ηηο επηρεη-

ΑΔΑ: 6ΛΤΠ4690Β9-ΥΜΤ



 3 

ξεκαηηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

 δελ έρεηε ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ. 

 δελ βξίζθεζηε ζε  θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 
ηνπ Ν.4412/2016. 

 δελ έρεηε επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο  πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο. 

 δελ έρεηε θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ην Ννζνθνκείν θαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη 
αιεζή θαη αθξηβή. 

 δελ ζα επηρεηξήζεηε λα επεξεάζεηε κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, λα 
απνθηήζεηε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιεν-
λέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεηε εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

 δελ έρεηε θαηαδηθαζζεί βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε  θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη  

αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο , φπσο επίζεο  δελ έρεηε δηαπξάμεη 
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε 

ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα.  
 δηαζέηεηε ηελ αλαγθαία νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 78 ηνπ Ν.4412/2016 λα αλαθεξζεί. 

 κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ  φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικα 
ηνπο. 

 ηεξείηαη ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγη-
θέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.4412/2016, 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θη έρεηε 

ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 
  παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4488/2017. 

  ζπκκεηέρεη κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 

 ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  

 αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο, θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο 
Τπεξεζίαο καο. 

 
3. Φσηνηππίεο: 

3.Α. Άδεηαο ίδξπζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ ή  

αλαθνίλσζε / βεβαίσζε ιεηηνπξγίαο,  
3.Β. Άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, 

ζχκθσλα κε ηo Π.Γ. 84/01, ην Ν.3846/10, ην Ν.3919/2011.   
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4. Βεβαίσζε ηνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείζηε επαγγεικαηηθά. 
 

5. Τπεύθςνη δήλωζη ηος Ν 1599/86, ππνγεγξακκέλε κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη ζηελ νπνία ζα  αλαγξάθνληαη ηα εμήο:   

Για ηην παποσή ςπηπεζιών διενέπγειαρ αξονικών ηομογπαθιών:  
 Απνδέρνκαη λα αληαπνθξίλνκαη άκεζα ζε θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα εμέηαζε αζζελνχο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ψξα 15:00 κκ σο 07:00πκ ηεο επφκελεο εκέξαο, θαζψο θαη νιφθιεξν 

ην εηθνζηηεηξάσξν ηηο εκέξεο αξγίαο. 
 Απνδέρνκαη λα παξαδίδσ άκεζα θαη κε δηθή κνπ δαπάλε ηα απνηειέζκαηα ζην αληίζηνηρν 

ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα κνπ δεηεζεί, ζε κνξθή εθηχπσζεο θαη ζε cd (ζα 

επηζπλάπηεηαη θαη ε γλσκάηεπζε ηαηξνχ).  

 
Για ηην παποσή ςπηπεζιών διενέπγειαρ μαγνηηικών ηομογπαθιών:  

 Απνδέρνκαη λα αληαπνθξίλνκαη άκεζα ζε θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα εμέηαζε αζζελνχο, 

νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ (εξγάζηκεο θαη αξγίεο). 
 Απνδέρνκαη λα παξαδίδσ άκεζα θαη κε δηθή κνπ δαπάλε ηα απνηειέζκαηα ζην αληίζηνηρν 

ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα κνπ δεηεζεί ζε κνξθή εθηχπσζεο θαη ζε cd (ζα 

επηζπλάπηεηαη θαη ε γλσκάηεπζε ηαηξνχ).  

 
Η οικονομική πποζθοπά να εζωκλείεηαι ζε ξεσωπιζηό ζθπαγιζμένο θάκελο μέζα 

ζηον κςπίωρ θάκελο ηηρ πποζθοπάρ ζαρ. 
      ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζαο λα  αλαγξάθνληαη: 

1. ην είδνο ηεο παξνρήο, ε ηηκή αλά είδνο (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο), ην πνζνζηφ έθπησζεο 
αλά είδνο θαη ε ηειηθή ηηκή πνπ πξνθχπηεη,  

(χκβαζε ΔΟΠΤΤ 20660/2013, Π.Γ.81/1998, ΦΔΚ 36/Α/29-02-1988, ΦΔΚ 3100/2011, ΟΠΑΓ 

νηθ.12414/26-04-2011, Τ4α/νηθ22705/30-10-2001 “Πξνζαξκνγή δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζην Δληαίν 
Δπξσπατθφ λφκηζκα ΔΤΡΧ”),  

(Οη ηηκέο ησλ αμνληθψλ θαη καγλεηηθψλ εμεηάζεσλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην ηηκνιφγην ηνπ 
Γεκνζίνπ, φπσο απηφ δεκνζηεχεηαη θάζε θνξά ζην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο  Κπβεξλήζεσο,). 
2. ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζε θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εμέηαζε αζζελή. 

3. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζα γίλεηαη ε παξάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 

αο επηζεκαίλνπκε φηη ε δαπάλε παξάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα βαξχλεη ην αλάδνρν 
δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην. 

       
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε έθπησζε θαη ηηκή πνπ 

πξνθχπηεη ζην είδνο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

       Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζαο ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σο 
κπιηήπιο καηακύπωζηρ θα είναι ηο μεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηωζηρ επί ηων ηιμών ηηρ 

λίζηαρ ηηρ ζύμβαζηρ ηος ΔΟΠΤΤ 20660/2013, ιακβάλνληαο ππφςε θπξίσο ηνλ αληαγσληζκφ 

πνπ αλαπηχρζεθε. 
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/

Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΞΔΣΑΗ 

ΣΙΜΗ ΒΑΔΙ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ ΔΟΠΤΤ 

20660/2013 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΚΠΣΩΗ 
ΣΔΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

1. 

π.ρ. Αμνληθή ηνκνγξαθία: 

Θψξαθαο (πεξηιακβάλνληαη: 
πλεχκνλεο …….) 

Π.ρ. 71,11 € - εβδνκήληα έλα 
επξψ θαη έληεθα  ιεπηά  € 

Π.ρ. 5%  
(πέληε ηηο εθαηφ) 

Π.ρ. 67,55 € 
Δμήληα επηά θαη 
πελήληα πέληε 
ιεπηά επξψ 
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2. 
Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία 

Θψξαθνο  

Π.ρ. 236,95 €, δηαθφζηα 
ηξηάληα έμη επξψ θαη ελελήληα 

πέληε ιεπηά € 

Πρ. 5% 
(πέληε ηηο εθαηφ) 

225,10 € 
Γηαθφζηα είθνζη 
πέληε θαη δέθα 

ιεπηά επξψ 

 

Γενικοί όποι: 

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ην αλάδνρν δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην πνπ ζα πξνθχςεη ζα έρεη 
δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο.  

 Ο αζζελήο ζα παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε κε παξαπεκπηηθφ ηαηξνχ απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ή φπνηεο άιιεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο νξίζεη ην Ννζνθνκείν. Η Γηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα νξίδεη ην αξηζκεηηθφ φξην ησλ κεληαίσλ εμεηάζεσλ.   

H δαπάλε, γηα ηελ παξνρή ησλ δεκνπξαηνχκελσλ ππεξεζηψλ, ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 0413  ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.πξση. 3865/13-05-2022 

(ΑΓΑ:ΦΦΗΦ4690Β9-1Γ0) απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, κε ΚΑΔ 0413, νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2022 ε νπνία θαηαρσξήζεθε κε α/α 254 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο 
ππεξεζίαο καο.  

Σν Ννζνθνκείν ζα έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε 

θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε ζηεξηρζεί ε ππνγξαθή 
ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο ή Τ.Πε ή άιιε Τπεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο 

παξέρεη ηε ζρεηηθή Τπεξεζία ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη 
ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα 

απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηελεξγνχκελσλ 

εμεηάζεσλ  κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.  
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ ζα δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο 
ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

     Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξoχζα πξφζθιεζε ηζρχoπv oη πεξί πξoκεζεηψv ηoπ Γεκoζίoπ 
Νφκνη θαη δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ , φπσο ηζρχoπv θάζε θoξά. 

      

 

                                                          ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ 

 

 

                                                        Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
                                                       ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  
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