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ΘΕΜΑ: ΑΡΙΘ. 51/17 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις λοιπές διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας 

  2. Το αριθ. 13794/9-10-2017 αίτημα της ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Νοσοκομείου. 

  3. Την αριθμ. 13795/9-10-2017 απόφαση  του Διοικητή του Νοσοκομείου 

  Την αριθμ. 1285/09-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΚΗΛ46906Ω-Ζ5Κ) 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη 

αναδόχου για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 

δαπάνης  21.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με συλλογή προσφορών, σύμφωνα με τα παραπάνω 

σχετικά,  καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνοοικονομικών προσφορών στο 

Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα» έως τις 16-10-2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11.00 

π.μ.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 

σφραγισμένη προσφορά στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών τoυ Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. 

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» μέχρι την 16η-10-2017  και ώρα 11 :00 π.μ.  

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Α) η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα   β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί 

την πρόσκληση ενδιαφέροντος γ) Ο αριθμός της πρόσκλησης ενδιαφέροντος,  δ) Η ημερoμηνία 

διενέργειας της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ε) Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα.      

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών 

από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16η-10-2017  και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του  

Νοσοκομείου από την ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  του Διαγωνισμού, η οποία, 

αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο 

αυτών. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.   

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, 

την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των 

προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.   

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά  

βάσει της τιμής,, στον ανάδοχο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις 

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση του  Αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου και 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, όπως  αυτά 

προβλέπονται  στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από 

το νόμο κρατήσει οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο  και είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 

204/Α΄/15.9.2011- Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

ποσοστού 20%. 

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην Τεχνική προσφορά: 

α. να αναφέρονται αναλυτικά οι  προδιαγραφές του πακέτου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

παράρτημα Α.  

β. να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού δείγμα και 

γ. να επισυναφθεί Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης . 

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Να κατατεθεί Οικονομική προσφορά  χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ καθώς επίσης και τιμή και κωδικός 

παρατηρητηρίου τιμών. 

(Απαραίτητο δείγμα επί ποινή αποκλεισμού) 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον 

χορηγητή αποτελούν οι παρακάτω όροι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). 

 

 

                                                                                                         Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                          

                                            ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣΣ 

Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ Π.Τ   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 ΠΑΚΕΤΟ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ    

ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ . 

(Απαραίτητο δείγμα επί ποινή 

αποκλεισμού) 

500 45.6.2(35,0) 17.500,00 17.500,00Χ24%=21.700,00 

1 Αδιάβροχο κάλυμμα τραπεζιού 

διαστάσεων  120εκ  x 140εκ 

περίπου. 

1 

 

2 Οφθαλμολογικές χειρουργικές 

μπλούζες μεγέθους  XLarge με 

χειροπετσέτες 

2 

3 Αποστειρωμένα γάντια (2) 

μικροχειρουργικής υποαλλεργικά 

χωρίς πούδρα, μέγεθος 8,0 

2 

4 Αδιάβροχο κάλυμμα 150Χ200 

περιπου. 
1 

5 Οφθαλμολογικό κάλυμμα 

ολόσωμο, διαστάσεων 140x250 

cm, περίπου  από αεροδιαπερατό,  

υγροαπωθητικό υλικό, με δυο 

σάκους συλλογής υγρών  ,με 

ενσωματωμένη αυτοκόλλητη, 

άκοπη, διάφανη 

παραλληλόγραμμη περιοχή 

χάραξης οπής διαστάσεων  9cm-

10 cm  x 11cm -12 cm 

1 

6 Κάλυμμα βραχίονα πολυθρόνας 2 

7 Κάνουλα κατάλληλη 

υδροδιαχωρισμού με γωνίωση, 

.50 x 22 mm (25G x 7/8 in) 

1 

8 Σύρριγα χωρητικότητας  3ml 

βιδωτή 
1 

9 Σύρριγα χωρητικότητας  1ml 

βιδωτή 
1 

10 Πακέτο με οφθαλμολογικά 

τριγωνάκια 5-10 τεμάχια 
1 

11 Οφθαλμολογικές γάζες 10x10 

εκατοστά (πακέτο των 5) 
2 

12 Οφθαλμολογικές γάζες 5x5 

εκατοστά (πακέτο των 5) 
1 

13 Μαχαιρίδιο τύπου clear cut 

2,75mm 1 

14 Μαχαιρίδιο τύπου stiletto 19G 1 

        

              Οι διαστάσεις των πεδίων είναι ενδεικτικές και άπτεται στη επιτροπή αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών για το αν τα 

προσφερόμενα πεδία καλύπτουν τις ανάγκες κατά την εκτέλεση  των χειρουργικών επεμβάσεων Θα εκτιμηθεί η υπερκάλυψη των 

διατάσεων αυτών. 

   

 


