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                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

            ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΘΔΜΑ : Τποβολή ηετνικο – οικονομικών προζθορών για ηην προμήθεια (ανανέωζη) επίπεδης ορθογώνιας 
πηγής Κοβαληίοσ-57 (Rectangular Flood Source CO-57) 15 mCi για ηον ποιοηικό έλεγτο ηων 
ζσζηημάηων γ-κάμερα και SPECT/CT και ζημειακής πηγής Κοβαληίοσ ηύποσ ζησλό 200 μCi (Pen 
Point Marker Co-57), για ηις ανάγκες ηοσ Γ΄ Δργαζηηρίοσ ηης Πσρηνικής Ιαηρικής ηοσ Νοζοκομείοσ.  

 

 

αο γλσξίδνπκε, όηη ην Ννζνθνκείν επηζπκεί ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ 
θαησηέξσ πίλαθα: 

 

ΔΙΓΟ  ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ : 

 

 ΔΠΙΠΔΓΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΗΓΗ ΚΟΒΑΛΣΙΟΤ ΚΑΙ ΗΜΔΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΚΟΒΑΛΣΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΤΛΟ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜΑΥΙΑ 

 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΗΓΗ ΚΟΒΑΛΣΙΟΤ -57 ΔΝΔΡΓΟΣΗΣΑ 
ΠΔΡΙΠΟΤ 15 mCi (Rectangular Flood Source) ΚΑΙ 

ΔΝΔΡΓΩΝ ΓΙΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 41cm x 55cm 
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ΗΜΔΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΚΟΒΑΛΣΙΟΤ -57 ΣΤΠΟΤ ΣΤΛΟ 200 
κCi (PEN POINT MARKER Co.57) 

 

1 

Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη απαξαηηήησο πηζηνπνηεηηθό ζήκαλζεο CE. 
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Διδικοί όροι: 

1) H εηαηξία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα ζα πξέπεη λα απνζύξεη ηηο παιηέο πεγέο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία θαη 
λα δεζκεπηεί γηα ηελ απόζπξζε ησλ λέσλ πεγώλ κε ηε ιήμε ηνπ σθειίκνπ ρξόλνπ δσήο ηνπο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 
δηεθπεξαηώζεη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απόζπξζε ησλ παιαηώλ.  

2) ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή πεξηιακβάλνληαη όια ηα έμνδα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ ξαδηελεξγώλ 
πεγώλ από ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ζην Ννζνθνκείν. πγθεθξηκέλα ζηελ πξνζθεξζείζα ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο κεηαθνξάο ησλ ξαδηελεξγώλ πεγώλ από ην εξγνζηάζην, ζην Αεξνδξόκην θαη έσο ην 
Ννζνθνκείν, ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο ησλ πεγώλ θαη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπο ζην Ννζνθνκείν, όιεο ηηο 
γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απόζπξζε ησλ παιαηώλ 
πεγώλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ πεγώλ θαη νπνηαδήπνηε άιια πηζαλά έμνδα. ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή  
δελ πεξηιακβάλεηαη κόλν ην πξνβιεπόκελν Φ.Π.Α. 

3)    Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πεγώλ ζα γίλεηαη κε βάζε λόκηκα παξαζηαηηθά (ηηκνιόγην 
ή/θαη ΓΠΤ), πνπ ζα εθδίδνληαη κεηά ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ παξαιαβή ησλ εηδώλ από επηηξνπή ππαιιήισλ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο θόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξύλεη ην Ννζνθνκείν. ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη 
θόξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπόκελα από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ην άξζξν 24 ηνπ λόκνπ 2198/1994. 
Δπηπιένλ επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 Τπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσλ. 

Αιιειεγγύεο (άξζξν 3 εδ. ε΄  πεξ. εε΄ Ν. 3580/2007): 2,00% 

    Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Ν.4013/2011 & Ν.4605/2019):                                                                                                                  0,07% 

        πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ 

ηέινπο    ραξηνζήκνπ. 

 Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ (Α.Δ.Π.Π. -  Ν.4412/2016):                          0,06% 

πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνύ 20%, ππνινγηδόκελνπ επί ηνπ 

ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

4) Γηα ηελ πιεξσκή είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθώλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
5)   Με ηελ ππνγξαθή  ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ (5% ηεο ζπκθσλνύκελεο ακνηβήο ηνπ 
πξνκεζεπηή, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο), ε νπνία ζα ηνπ επηζηξαθεί ζε ρξνληθό 
δηάζηεκα έμη (6) κελώλ κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ξαδηελεξγώλ πεγώλ.  

6)    Ο ρξόλνο παξάδνζεο ησλ ξαδηελεξγώλ πεγώλ νξίδεηαη ην αξγόηεξν ζην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ εμήληα (60) 
εκεξώλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη, γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη  ζηνλ 
κ. Μπαδιαβά Κοζμά - Σηλ. 2313 323508.   

 

            Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε όπσο απνζηείιεηε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο, ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ έως ηην Γεσηέρα και ώρα 13:00, ηης 16ης επηεμβρίοσ 2019. Η 

απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ  ζα δηελεξγεζεί  ηελ ίδηα εκέξα, ζπγθεθξηκέλα ζηηο  16/09/2019, εκέξα  Γεπηέξα  θαη 

ώξα 13:30. 

 

       Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

                                                                              ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ  


