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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.  71/16 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ  

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ » 
 ΑΞΙΑΣ € 53.806,0 ΜΕ ΦΠΑ 

 (ΚΑΕ 1311, CPV33731110-7 ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 

ΚΡIΤΗΡIΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ » 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV  33731110-7 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ημερομηνία: 28-11-2016 
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ 
Ώρα: 11.30 π.μ  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 53.806,0€ με Φ.Π.Α. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεν απαιτείται 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης. 
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Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1.1. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/2.11.2001), όπως ισχύει σήμερα.   

1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄ 81/4.4.2005), όπως ισχύει σήμερα.  

1.3. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 25/9.2.2007). 

1.4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18.6.2007), όπως ισχύει σήμερα. 

1.5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010). 

1.6. Του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄129/3.8.2010). 

1.7. Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση 

της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) 

και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010).  

1.8. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 

και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011). 

1.9. Του Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄ 14/2.2.2012). 

1.10. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 41/1.3.2012). 

1.11. Του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012). 

1.12. Του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος. ….. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

86/11.4.2012). 

1.13. Του Ν. 4281/2014  «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014).  

1.14. Του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016). 

 Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη: 

2. Τις αποφάσεις:  

 2.1. Την αρ. 5804/04-12-2014 (ΦΕΚ 3261/04-12-2014) ΚΥΑ έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών, 
Υπηρεσιών και φαρμάκου έτους 2014. 
 2.2. Την αριθμ. 6484/31-12-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014)ορισμού φορέων διενέργειας για την 
υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και παράτασης του 2010, 2011 και 2013.   
2.3. Την αριθ. 254/06-02-2015 απόφαση του διοικητή της 6ης Υ.Πε. σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης 
και ορισμού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο 
ΠΠΥΥ 2014- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015. 
2.4. Το αριθ. πρωτ. 14360/30-09-2016 πρωτογενές αίτημα του Διευ/ντη της  Οφθαλμολογικής   κλινικής. 
2.5. Την αριθ. 19/9-11-2016 Θ(18) απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου έγκριση διενέργειας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ . 
2.6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α (16348/09-11-2016 7ΞΣΡ46906Ω-9Σ3) 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
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Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ  , με 
προϋπολογισμό  53.806,0 € με ΦΠΑ. 

1.  Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της 
παρούσας διαδικασίας  θα είναι για (4) μήνες. 

 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΠΟΣ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Γραφείο Προμηθειών  Ημερομηνία: 28-11-2016 Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία: 28-11-2016 
Νοσοκομείου Ημέρα:  ΔΕΥΤΕΡΑ Νοσοκομείου Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ 
 Ώρα: 11.30 π.μ   Ώρα: 11.30 π.μ  
     

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 
προσδιορίζεται βάσει της τιμής, η οποία θα πρέπει να δοθεί ανά τεμάχιο για όσες προσφορές 
πληρούν τις  ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που φαίνονται παρακάτω.  

   
2. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει κατακύρωση της 

προμήθειας για ολόκληρη, μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό μέχρι 30%, 
σύμφωνα με το άρ. 104 του Ν. 4412/16. Η τελική κατακυρωθείσα ποσότητα θα διαμορφωθεί με 
τρόπο ώστε να καλύψει το εγκριθέν ποσό των 53.806,0 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

3. Η αποσφράγιση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στον ίδιο χρόνο. 
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν 

γίνονται αποδεκτές.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

 

 

                                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                                                           
 
 
 
 
 

                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες/οικονομικούς φορείς για εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα  ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε δύο 
αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ")  μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. 
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 
γ. Ο τίτλος της διακήρυξης. 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 
ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή 
τη γραμματεία» και θα  περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις:  

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
Ο φάκελος περιέχει:  
1. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις: 
     1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:  

      α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),   

      β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

      γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

     δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. με το ν. 3691/2008 (Α΄166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

 
2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 

α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης,  διαπιστωμένα από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
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δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία. 

β) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
 

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου. 
 
4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
 
Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στο φάκελο τοποθετούνται  τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που ζητούνται  από την  διακήρυξη.  
Γ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ. Στην τιμή θα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη. 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το 

άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης ιση με 5% στην προ ΦΠΑ άξια της σύμβασης εφόσον αυτή είναι πάνω από 

20.000,0 ευρώ προ ΦΠΑ. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 

φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 
α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 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. 
γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,10% επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 - Φ.Ε.Κ. 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - Φ.Ε.Κ. 
204/Α΄/15.9.2011). 
δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ 
Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. 
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. 
Η παράδοση των ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ  θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια  των (4) μηνών και εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος του Νοσοκομείου. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του 
Νοσοκομείου. 
Να δηλώνεται ότι  το προσφερόμενο είδος φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE και επίσης ότι θα 
παρέχονται, εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και 
πιστοποιητικά. 
Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. 
Οι προμηθευτές για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερόμενων  ενδοφακών θα 
προσκομίσουν δωρεάν δείγματα έτσι ώστε να αξιολογηθούν σε συνθήκες πραγματικού 
χειρουργείου. 
Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του 
προμηθευτή και το α/α ως ορίζεται στη διακήρυξη. 
 Εάν για κάποιο  προσφερόμενο είδος υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του, δύναται η επιτροπή να ζητήσει επεξηγήσεις για τις τυχόν  επιφυλάξεις από 
τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α.1   ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - 
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ - 
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΝΕΝΟΣ                                
 

Ενός τεμαχίου, απλός, αμφίκυρτος, 
μη ασφαιρικός, με δείκτη διάθλασης 
άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής 
ζώνης 5,5 έως 6 χιλιοστά, ολική 
διάμετρος 11 έως 13 χιλιοστά. Να 
διατίθεται σε μεγάλο εύρος 
διοπτριών. Αναδιπλούμενος, μικρής 
τομής. 
 

200 

Α.5 ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - 
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ - 
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΝΕΝΟΣ 
 

Τριών τεμαχίων, απλός, 
αμφίκυρτος, μη ασφαιρικός, με 
δείκτη διάθλασης άνω του 1,40. 
Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5 έως 6 
χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5 έως 
13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε 
μεγάλο εύρος διοπτριών. 
Αναδιπλούμενος, μικρής τομής. 
 

200 

 
 
 
Α.6 

 
 
 
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - 
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ - 
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΝΕΝΟΣ                               
 

 
 
 
Τριών τεμαχίων, ασφαιρικός, 
αμφίκυρτος, με δείκτη διάθλασης 
άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής 
ζώνης 5,5 έως 6 χιλιοστά, ολική 
διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά. Να 
διατίθεται σε μεγάλο εύρος 
διοπτριών. Αναδιπλούμενος, μικρής 
τομής. 
 

 
 
 
 
200 

Α.9 ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - 
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ - 
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΝΕΝΟΣ                               
 

Ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με δυο 
οπές ή εγκοπές  μια στη βάση κάθε 
αγκύλης για καλύτερη κατανομή 
πίεσης, με δείκτη διάθλασης άνω 
του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 
5,5 έως  6 χιλιοστά, ολική 
διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά. Να 
διατίθεται σε μεγάλο εύρος 
διοπτριών Αναδιπλούμενος, μικρής 
τομής. 

                  ΜΕ ΔΥΟ 
ΟΠΕΣ:100ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΜΕ ΔΥΟ 
ΕΓΚΟΠΕΣ:82 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

Γ.1 ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ 
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 
 

Ενός τεμαχίου από υλικό ΡΜΜΑ, 
σχήμα επιπεδόκυρτο ή αμφίκυρτο 
και αγκύλες τύπου KELMAN, 4 
σημείων στήριξης. Διάμετρος 
οπτικής ζώνης μεγαλύτερη ή ίση 
των 5,5 χιλιοστών και ολικής 
διαμέτρου 12 έως 13,5 χιλιοστών. 
Να διατίθενται σε μεγάλο εύρος 

20 
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διοπτριών. 
 

 


