
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου
Τηλέφωνο: 213-2088715
Fax: 213-2088530
e-mail: prom  @  hippocratio  .  gr   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
<<ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ  ΔΙΑΦΟΡΟΥ  (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ)  >>  ΜΕ  CPV 
33140000-3,ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΝΟΣ  (1) 
ΕΤΟΥΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ181/2013)

Ημερομηνία Αποστολής για 
Δημοσίευση στον 
Ευρωπαϊκό Τύπο

Ημερομηνία Δημοσίευσης 
στον Ημερήσιο Οικονομικό 

Τύπο

Ημερομηνία Δημοσίευσης 
στο ΦΕΚ

- 30-10-2013 -

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 13-11-2013

Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ
Ώρα: 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ  ΔΙΑΦΟΡΟ  (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ) 
CPV33140000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις  13-11-2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 
11:00 π.μ.
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Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) ΄΄Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών  θεμάτων 

΄΄.

2.Τον Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/01) ΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του  ΕΣΥ΄΄.

3.Τον Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α΄/01) ΄΄Προμήθειες  Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των 

Πε.Σ.Υ.Π. και άλλων διατάξεων΄΄.

4.Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ:81/Α/05 ) “Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ‘’.

5.To Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007 ) ΄΄Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)΄΄.

6. Το  Π.Δ.  60/2007  ΄΄Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  Διατάξεις  της  οδηγίας 

2004/18/ΕΚ.   

7.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄   

8.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

9.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων 

του Ν.3580/07.

10.Τον  Ν.3867(ΦΕΚ  128Α΄/03-08-2010)   άρθρο  27  με  τίτλο  την  ΄΄Εξόφληση  προμηθειών 

νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ .

11.Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/02-03-2011)  με τίτλο ‘’Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 

και άλλες διατάξεις.  

12. Την υπ’ αριθ. 6881/03-10-2012 Εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας,  περί Οδηγιών 

εκτέλεσης  & εφαρμογής  του Προγράμματος  Προμηθειών και  Υπηρεσιών Υγείας  (ΠΠΥΥ)  έτους 

2012.

13.  Την ΚΥΑ με αριθμ. 3567/9-5-2012 του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

του  Υπουργού  Οικονομικών  περί:  ’’Έγκριση  Προγράμματος  Προμηθειών,  Υπηρεσιών  και 

Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης ,έτους  2012,με  χρηματοδότηση 

από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές»

14. Την υπ’ αριθμ. 5805/8-08-2012 (Θέμα 6ο) Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ2309/8-8-2012) 

«Ορισμός φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Υγείας ΠΠΥΥ 2012 πιστώσεις 2012 ή 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών»

15.  Την  υπ’  αριθμ.29/19-3-2013  Απόφαση  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας,  σχετικά με  την 

έγκριση Τροποποιήσεων του ΠΠΥΥ’2012
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16. Την με Α.Π.14313/31-5-2013 Απόφαση του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με τον ορισμό 

φορέα διενέργειας ενιαίων διαγωνισμών με ΠΠΥΥ’2012

17. Την υπ’ αριθμ. 35/02-10-2013 (Θέμα 6ο)  Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την 

οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ),  για την κάλυψη των αναγκών  του 

Νοσοκομείου  για  ένα  (1)  έτος   και  μέχρι  εξάντλησης των  συμβατικών  ποσοτήτων με 

προϋπολογισθείσα δαπάνη 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠA και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, 

για την προμήθεια  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ(ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ)», για ένα (1) έτος 

και  μέχρι  εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων,  συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης 

45.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠA,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 

χαμηλότερη τιμή (Φ181/13ΠΡΟΧ.).

2. Περίληψη της Διακήρυξης, δημοσιεύτηκε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007, 

στον Ελληνικό Τύπο.

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13-11-2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 π.μ.

   Οι  προσφορές κατατίθενται μέχρι την 13-11-2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα 11:00 π.μ.,  στο   

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.

Προσφορές που κατατίθενται  στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα,  είναι 

εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε δύο αντίτυπα (τεχνικές και οικονομικές) σε ξεχωριστό φάκελο, 

στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ξεχωριστά για το κάθε τμήμα.
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Ο φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η 

τεχνική προσφορά με τα προσπέκτους και αντίγραφο αυτής.

Επισημαίνεται  ότι  ο  προσφέρων  θα  δηλώνει  αναλυτικά  τη  συμμόρφωση  ή  απόκλιση  των 

προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι 

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις  κατά περίπτωση 

οδηγίες. Παραπομπές σε σχετικά τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται 

μόνο εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου 

και σελίδας.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικών  ISO/CE MARK τόσο της εταιρείας, όσο και του  

κατασκευαστικού  οίκου  των  υπό  προμήθεια  ζητούμενων  ειδών  του  διαγωνισμού,  καθώς  και  

σήμανσης  CE του  προσφερόμενου  προϊόντος  που  να  πληροί  τους  Ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς  

κανονισμούς ασφαλείας των Ιατρικών μηχ/των. Επίσης, απαραίτητη είναι η κατάθεση δείγματος.

Καλά  σφραγισμένος  υποφάκελος  με  τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  την  ένδειξη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Οι  τιμές  των  προσφορών  για  τα  προσφερόμενα  είδη  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ.  Στις  τιμές  θα 

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

από τις ισχύουσες διατάξεις,  εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει 

σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά 

και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 

μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή που θέτουν 

όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον  

ίδιο χώρο.

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

5. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής 

υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,  ίση με το 10% της συμβατικής αξίας  

πλέον ΦΠΑ.

6. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες  προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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7. Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  και  Π.Δ.  118/07  περί  
προμηθειών. 
8. .Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των

απαραίτητων  δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του  σχετικού 

χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως εξής:

ΜΤΠΥ 1,5% επί της συνολικής καθαρής αξίας

ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ

ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί κρατ. ΜΤΠΥ

ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% επί του πληρ. Ποσού

ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10% 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% επί του πληρ. Ποσού

9.Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος και  μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων . 

10.  Οι  προσφερόμενες  τιμές  που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διενέργεια  του  πρόχειρου  μειοδοτικού 

διαγωνισμού, με την κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές 

του Παρατηρητηρίου Τιμών.

11. Η  ισχύς των υπ΄ όψη συμβάσεων  θα διακόπτεται αυτοδικαίως  στην περίπτωση κατά την οποία , στο  

μεταξύ, συναφθούν νέες συμβάσεις και αναδειχτούν χορηγητές από την ΕΠΥ , την 1ης  Υ.Πε Αττικής ή από 

άλλο Νοσοκομείο της 1ης ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισμό.  

                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

         
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜ/ΝΟΥ 

  

ΑΔΑ: ΒΛΛ54690ΩΣ-72Κ



ΦΠΑ

1 Βελόνες περιβολβικής αναισθησίας 27G x 1 ¼ in (0.4 x 
32mm)

200 τεμ. 350

2 Βελόνες για υποτενώνειο αναισθησία 19G x 1 in (1.1 x 
25mm) κεκαμμένη με επιπεδωμένο άκρο

20 τεμ. 60

3 Κυστεοτομοι καψουλόρρηξης κεκαμμένη 27G 100 τεμ. 150

4 Κυστεοτομοι καψουλόρρηξης κεκαμμένη 25G 300 τεμ. 320

5 Κάνουλες υδροδιαχωρισμού 27G x 7/8in (1.4x22mm) 
στρογγυλό άκρο

100 τεμ. 160

6 Κάνουλες υδροδιαχωρισμού επιπεδωμένες στο άκρο 
( 25G 0.50x25mm) με γωνίωση 7 ή 8 mm από το άκρο

300 τεμ. 480

7 Βελόνες λείανσης οπισθίου περιφακίου με άκρο 
σιλικόνης 27G με γωνίωση 45ο 7,8 ή 9mm από το άκρο

30 τεμ. 80

8 Σύστημα πλύσης-αναρρόφησης τύπου Simcoe 23G 25 τεμ. 504

9 Κάνουλες πλύσης δακρυικού πόρου 26G κεκαμμένες 150 τεμ. 240

10 Καθετήρες διαστολής δακρυικών πόρων 10 τεμ. 350

11 Αγκύλες τύπου Vectis με οπή 23G ή 26G 40 τεμ. 80

12 Θερμοκαυτήρες (οφθαλμολογικοί) 50 τεμ. 450

13 Άγκιστρα ίριδος εύκαμπτα (micro iris hook) σε 
συσκευασία 4 ή 5 τεμαχίων 

10 συσκ. 420

14 Δακτύλιος σταθεροποίησης περιφακίου απλός 30 τεμ. 940

15 Μαχαιρίδια καταρράκτου πλήρους λαβής 15ο 100 τεμ. 260

16 Μαχαιρίδια καταρράκτου πλήρους λαβής τύπου V-lance 
ή MVR 19G ή 20G

500 τεμ. 2150

17 Μαχαιρίδια πλήρους λαβής για τομή καταρράκτου 
(φακοθρυψίας) κεκαμμένα 2.75 & 3.0 mm

500 τεμ. 2150

18 Μαχαιρίδια για την δημιουργία σκληρικού πετάλου 
κεκαμμένα (bevel up) ημισεληνοειδή και στρογγυλά 

50 τεμ. 220

19 Σπογγίδια τριγωνικά (οφθαλμολογικά) αποστειρωμένα 1100 τεμ. 250

20 Απορροφητικά σπογγίδια κυλινδρικά (τσιγαράκια) 
αποστειρωμένα

3000 τεμ. 320
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21 Χαρτάκια φλουοροσκεΐνης 10000 τεμ. 860

22 Test δακρύων ( Schirmer test) με διαβαθμισμένο δείκτη 20 κουτιά 270

23 Χρωστικές για χρώση προσθίου περιφακίου 40 τεμ. 400

24 Επισκληρικά μοσχεύματα silicon sponge τύπου 503, 504, 
505, 505G, 506, 506G, 507, 507G

10 κουτιά 550

25 Επισκληρικά μοσχεύματα συμπαγούς σιλικόνης τύπου 
240, 22, 277, 287

10 κουτιά 225

26 Επισκληρικά μοσχεύματα σιλικόνης τύπου caputo zip 
strip 7mm & 9mm

5κουτιά 350

27 Διπλό Tantalium clips 2mm & 2.5mm 20 τεμ. 300

28 Χειρουργικά πεδία αποστειρωμένα οφθαλμολογικά με 
διατεμνόμενο οθώνιο και σάκο περισυλλογής 
140x160mm

200 τεμ. 1070

29 Καθετήρες διαστολής δακρυϊκών πόρων set ευθύ με 
σωλήνες σιλικόνης (DCR set)

4 τεμ. 90

30 Καθετήρες διαστολής δακρυϊκών πόρων set κεκαμμένο 
με σωλήνες σιλικόνης (DCR set)

8 τεμ. 200

31 Σύστημα σωληναρίου σιλικόνης επενδεδυμένου με 
διπλής διαμέτρου Poly-Vinyl-Pyrrolidone (PVP) για 
κεθετηριασμό των δακρυικών σωληναρίων μετά από 
ενδορρινική δακρυοασκορρινοστομία (DCR)

2 τεμ. 50

32 Χειρουργικά πεδία οφθαλμολογικά 40x60 με σάκκο 150 τεμ. 500

33 Οφθαλμολογικό ταμπόν αποστειρωμένα (eye pads 
sterile)

1300 τεμ. 300

34 Σετ καταρράκτου (IPPO cataract pack)

Οφθαλμολογικό set που περιέχει:

1 ενισχυμένο κάλυμμα χειρ/κής τράπεζας (100x150) ή 
(120x140)

2 μπλούζες χειρουργικές (μέγεθος L)

2 απορροφητικές πετσέτες

1 steri-drape με διατεμνόμενο οθώνιο και σάκκο 
περισυλλογής και εύκαμπτο στήριγμα μύτης (140x160) ή 

600 τεμ. 11150
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(100x120)

1 τετράγωνο (2 στρωμάτων) (50x70) ή (70x90)

10 τολύπια γάζης 5x5 (12ply)

1 οφθαλμολογικό ταμπόν οβάλ (5x7)  

1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ   
ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ)

Α. ΠΑΚΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ποσότητα 200 τμχ. Δαπάνη 17.000€)

1. Πακέτο φακοθρυψίας το οποίο περιλαμβάνει: 

Α. Καλύμματα έγχυσης.

Β. Κάλυμμα τραπεζιδίου.

Γ. Tip φακοθρυψίας από τιτάνιο 0.9 mm τοποθετημένο σε κλειδί ευθύ και κυρτό.

Δ. Θάλαμος δοκιμών.

Ε. Κασέτα φακοθρυψίας περισταλτικού τύπου, με δυνατότητα ελέγχου τόσο του κενού όσο και της 
έγχυσης.

Στ. Επιπλέον εξαρτήματα ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, το είδος της κασέτας,

 και τη χειρουργική τεχνική.

B. ΣΤΥΛΕΟΙ

1. Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσης, τύπου γκιλοτίνας και πνευματικής οδήγησης,

 800 κοπών το λεπτό και περισσότερο  συμβατός με τα προσφερόμενα πακέτα φακοθρυψίας, 

ποσότητα 20τεμ. δαπάνη 1400€

2. Στυλεός διαθερμίας συμβατός με το προσφερόμενο μηχάνημα, ποσότητα 12τεμ ,δαπάνη 200€

3. Στυλεός πλύσης αναρρόφησης αμφίχειρης λειτουργίας 12 τεμάχια ,δαπάνη 200€

4.  Probe φακοθρυψίας,  τιτανίου,  συμβατό με το προσφερόμενο μηχάνημα 12 τεμάχια ,δαπάνη 
150€ 

Σημείωση:  τα  επαναχρησιμοποιούμενα  είδη,  π.χ.  στυλεός  πλύσης  αναρρόφησης,  probe 
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φακοθρυψίας,

 θα  πρέπει  να  παρασχεθούν  από  την  εταιρεία  παροχής  του  μηχανήματος  ως  συνοδός 
εξοπλισμός, 

άνευ αντιτίμου. 

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ

1.Μηχάνημα φακοθρυψίας υπερήχων τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο και για υαλοειδεκτομές 

προσθίου  ημιμορίου,  με  περισταλτική  αντλία  με  δυνατότητα  ρύθμισης  της  ταχύτητας 
απέκκρισης

 καθώς και χρήση διαθερμίας.

2. Να διαθέτει ελαφρύ στυλεό φακοθρυψίας, συμβατό με χρήση μαχαιριδίου 0.9 mm.

3. Να διαθέτει τηλεχειριστήριο ελέγχου των λειτουργιών του μηχανήματος.

4. Λειτουργία πρόσθιας πνευματικής υαλοειδεκτομής έως και 800 κοπών και άνω το λεπτό, με 

 στυλεό τύπου γκιλοτίνας.

5. Λειτουργία αναρρόφησης 0-600mmHg.

Δυνατότητα  ειδοποίησης  με  μήνυμα  στην  οθόνη  όταν  ο  ορρός  στην  φιάλη  έχει  σχεδόν 
τελειώσει

  με  ταυτόχρονη  διακοπή  της  λειτουργίας  και  επαναλειτουργίας  με  αντικατάσταση  της 
φιάλης.

6. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη που να επιτρέπει γραμμικό έλεγχο ισχύος υπερήχων και 

έντασης αναρρόφησης, και να υποστηρίζει λειτουργία αντίστροφης ροής (REFLUX).

7. Να διαθέτει οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων, έγχρωμη και επίπεδη.

8. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο.

9. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη πλήρως προγραμματισμένο με όσο το δυνατόν περισσότερο

 προγραμματισμένες λειτουργίες.
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10. Να παρέχεται συντήρηση μηχανημάτων και να πιστοποιείται η συντήρηση με έκδοση

 αναφοράς σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία IEC 62353-ED 1.0B2007.

Σημείωση:  τα  επαναχρησιμοποιούμενα  είδη,  π.χ.  στυλεός  πλύσης  αναρρόφησης,  probe 
φακοθρυψίας, 

θα πρέπει να παρασχεθούν από την εταιρεία παροχής του μηχανήματος ως συνοδός

 εξοπλισμός, άνευ αντιτίμου. 

OΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                              

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                      
1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                         
"ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                   
                  
                                             Σ Υ Μ Β Α Σ Η
                                  ΠΟΣΟΥ  ………….  € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α.

Για την προμήθεια των  ειδών  <<ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ)>>

 για ένα (1) έτος και μέχρι  εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκομείου Αθήνας 

“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Για ένα (1) έτος και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Στην Αθήνα σήμερα ……………… οι  κατωτέρω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν 

1) Ο κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ ο Διοικητής  του  Γενικού Νοσοκομείου Αθήνας
 “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” και αφ’ ετέρου ο

2) 

ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………

……………, Τηλ.: …………….., Fax: ………….

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ύστερα από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό της Φ181/2013 Διακήρυξης 

και την υπ΄ αριθμ. ……………………. (Θέμα ……..) Απόφαση  του Δ.Σ. του

 Νοσοκομείου  που κατακυρώνει την προμήθεια ή εργασία στον δεύτερο από τους 

συμβαλλόμενους, ο πρώτος αναθέτει την Προμήθεια του άρθρου 2 στον δεύτερο και αυτός,

 που  στο  εξής  θα  αποκαλείται   για  συντομία  προμηθευτής,   την  αναλαμβάνει  με  τους 

ακόλουθους  όρους,  που  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα,  μαζί  με  τους  όρους  της  σχετικής 

διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ κ.λ.π.

1)    Τα είδη που περιγράφονται στο άρθρο 2 θα είναι εντελώς όμοια και απόλυτα
 σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην προσφορά του προμηθευτή, το προσπέκτους

 που τη συνοδεύει και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης ή τα 
δείγματα που έχουν κατατεθεί, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης
 αυτής, μαζί με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού.
2)    Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής παρέδωσε στο Γ.Ν.Α.I.
 εγγυητική επιστολή (…………..€) τηs  
……………………………………………………………………………………………
3)    Σε περίπτωση που τα ανωτέρω είδη δεν παραδοθούν έγκαιρα ή και αν 
παραδοθούν
 δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τα δείγματα και αν η

 αντικατάστασή τους δεν γίνει μέσα σε τρεις ημέρες, η προμήθεια των ειδών

 γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο. Στην περίπτωση αυτή η επί πλέον διαφορά 
τιμής που πιθανόν υπάρχει βαρύνει καθ’ ολοκληρίαν τον προμηθευτή και η 
εγγύηση,
 καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου ως ποινική ρήτρα. Οι ποινικές ρήτρες που

 αναφέρονται στη διακήρυξη ισχύουν καθόλη την διάρκεια της σύμβασης, 
το ύψος τους δε συνομολογείται ως δίκαιο και εύλογο.
4)    Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα, μετά την 
παράδοση
 και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών ή της εργασίας και αφού 
προσκομιστούν α) τιμολόγιο σε δύο αντίγραφα β) πρωτόκολλο παραλαβής
 και γ) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
5)    Απαγορεύεται η εκχώρηση, καθόσον η παρούσα σύμβαση έχει απόλυτα 
προσωποπαγή χαρακτήρα.
6)    Κατ’ εξαίρεση, η εκχώρηση δύναται να επιτραπεί υπό την προϋπόθεση ότι
 υφίσταται αιτιολογημένο περί αυτού αίτημα του προμηθευτή και έγγραφη

 συναίνεση του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου ή του φορέα που διενήργησε

 το διαγωνισμό, η οποία παρέχεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά. Σε περίπτωση που τα είδη της παρούσας

 σύμβασης  δεν  παραδοθούν  ή  αν  παραδοθούν,  χωρίς  να  πληρούν  τους  όρους  της 
παρούσας,

 εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της διακήρυξης και του Π.Δ. 118/2007.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στο Νοσοκομείο εντός 48 ωρών από την 

ημέρα παραγγελίας, τις ποσότητες και τα είδη, που του παραγγέλλονται (εγγράφως,

 προφορικά ή τηλεφωνικά) με δική του ευθύνη, δικά του μέσα και δικές του δαπάνες, 
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μέσα  στις  αποθήκες  της  Διαχείρισης  του  Νοσοκομείου.

Συνομολογείται ο χαρακτήρας της συμβατικής αυτής δέσμευσης ως απόλυτα ακριβόχρονος. 

Ο προμηθευτής δηλώνει πάντως από και δια της υπογραφής του παρόντος ότι 

παραιτείται του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή παραλαβής κατά περιόδους και όποτε το θεωρεί σκόπιμο,

 στέλνει δείγματα στις κατά τόπους αρμόδιες χημικές κλπ υπηρεσίες για έλεγχο των ειδών,

 προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου (φυσικοχημικός έλεγχος κλπ). Τα σχετικά 

έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση 

και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι «υπέρ τρίτων» κρατήσεις και κάθε άλλη σχετική

 δαπάνη εκτός Φ.Π.Α.

Όλοι οι όροι του παρόντος συνομολογούνται ως ουσιώδεις, ενδεχόμενη δε τροποποίηση 

του περιεχομένου τους προϋποθέτει τον έγγραφο τύπο.

Όλα τα υλικά πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να είναι 

σύμφωνα με την τεχνική προσφορά της εταιρείας.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν δύο 

όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατίθεται στο αρμόδιο Γραφείο του Γ.Ν.Α.Ι και το

 άλλο λαμβάνει σαν διπλότυπο ο προμηθευτής.

Για ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 

υπ’ αρ. Φ181/13 Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, τους όρους της οποίας 

η ανάδοχος εταιρεία αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα και καθ’ ολοκληρίαν.

                                             ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ                         Για τον Προμηθευτή ή τον Ανάδοχο 

  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 
ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ (€)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(TEM.)

ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
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