
         ΣΕΛΙΔΑ 1 από 9 

   

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα,08/04/15 
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 

«ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ»ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

42.120,75€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

(Φ50/15) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος  Διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 24/04/15 
Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Ώρα: 12:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 24/04/15 
Ημέρα:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 Ώρα: 11:00 π.μ. 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ  ( CPV3373110-7) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  42.120,75€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

 

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 24-04-2015 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 π.μ. 

 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.Τον Ν.3527/07 (ΦΕΚ /Α΄/09-02-2007) ΄΄Κύρωση συμβάσεων ...............και λοιπές διατάξεις΄΄    
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7.Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ /134 Α /18-06-2007)  Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων. 

8.Τον Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις σχετικών άρθρων του Ν.3580/07. 

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

θεμάτων σχετικών διαγωνισμών΄΄ . 

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

11.Τις τεχνικές προδιαγραφές με τα ζητούμενα είδη του ενιαίου διαγωνισμού για την προμήθεια ενδοφακών που 

διενεργεί η Ε.Π.Υ με αριθμό 2/2013. 

12.Την με Α.Π. 5903/9-8-2011 Εγκύκλιο της ΕΠΥ σύμφωνα με την οποία δόθηκε η δυνατότητα από την ΕΠΥ στους 

φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Νοσοκομεία) για συγκεκριμένες προμήθειες υλικών και υπηρεσιών να 

προβαίνουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες και μέχρι του ποσού των 45.000,00€ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 

27, παρ. 11 του Ν. 3867/2010 χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο. 

13.Την υπ’ αριθμ. 9/19-03-2015 (Θέμα 6
ο
) Απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια προχείρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενδοφακών» (CPV 33731110-7),και με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του ενιαίου διαγωνισμού της Ε.Π.Υ με αριθμό 2/2013. 

              14.Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα ανέρχεται συνολικά έως του ποσού 42.120,76 

€,συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γενικού 

Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο» και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 1311Α, σύμφωνα με την υπ΄.αρ. 584/06-04-2015 

(ΑΔΑ:67Τ44690ΩΣ-ΟΥΗ) Απόφαση. 

 

ΠΡΟΚ ΗΡ ΥΣ ΣΟΥΜ Ε  

 

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

του είδους ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ για ένα εξάμηνο και μέχρι εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 42.120,75€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠA, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Φ50/15).Αναλυτικά τα ζητούμενα είδη μετά των τεχνικών προδιαγραφών τους 

παρατίθενται στο Παράρτημα Ατης παρούσας. 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Βας. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

24/04/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 μ.μ. 

 Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την 24/04/2015 Ημέρα Παρασκευή 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. 
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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. 

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. 

3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση εκτός αν λόγω εργασίας 

των μελών της επιτροπής (επειδή είναι Νοσοκομείο) αποφασισθεί  διαφορετική ημερομηνία & ώρα αποσφράγισης. Η 

νέα ημερομηνία αποσφράγισης ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους τηλεφωνικά ή με φαξ.  Προσφορές που 

υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται. 

β.Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 

στοιχείων και για τους συμμετέχοντες που πληρούσαν τους όρους των δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε 

ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή, παραδίδεται στην Υπηρεσία 

(Γρ. Προμηθειών) και αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος 

στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

γ.Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και 

λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του 

διαγωνισμού. 
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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. 

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. 

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 5% της συμβατικής αξίας χωρίς 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. 

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: 

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 (1) εξάμηνο 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 1
ης

  Υ.Πε Αττικής ή από άλλο Νοσοκομείο της 

1
ης

 ΥΠΕ Αττικής που διενεργεί ενιαίο διαγωνισμό.   

 

 

                                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

                                                                                                                                       α.α  

                         

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ     

                                                                                                                   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΒΩΨ4690ΩΣ-6ΣΝ



         ΣΕΛΙΔΑ 5 από 9 

   

Παράρτημα Α΄ 

                                              ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΔΟΣ 

Π
Ο

ΣΟ
ΤΗ

ΤΑ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 13%  

1 

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 

ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ - 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΝΕΝΟΣ                              

Ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, 

αμφίκυρτος, 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. 

150 8.475,00 € 

2 

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ- 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 

ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ - 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΝΕΝΟΣ 

Ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με 

έγχρωμο φίλτρο για την μπλε 

ακτινοβολία, αμφίκυρτος, 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. 

150 8.475,00 € 

3 

 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. 

100 6.893,00 € 

4 

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 

ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ - 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΝΕΝΟΣ                              

Ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με δυο 

οπές χειρισμού, μια στη βάση κάθε 

αγκύλης, με δείκτη διάθλασης άνω 

του 1,40. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 

χιλιοστά, ολική διάμετρος 12,5 έως 

13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε 

μεγάλο εύρος διοπτριών (0 – 30 δ). 

Αναδιπλούμενος, μικρής τομής. 

24 2.983,20 € 

5 

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ  

ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ - 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ - 

ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΔΡΟΦΟΒΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, 

αμφίκυρτος, με δείκτη διάθλασης 

άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής 

ζώνης 5,5 έως 6 χιλιοστά, ολική 

διάμετρος 10,5 έως 13 χιλιοστά. Να 

διατίθεται σε μεγάλο εύρος 

διοπτριών. Αναδιπλούμενος, μικρής 

τομής. 

100 8.023,00 € 
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6 

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ  

ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ - 

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 

ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ - 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ - 

ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΔΡΟΦΟΒΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τριών τεμαχίων, ασφαιρικός, 

αμφίκυρτος, με δείκτη διάθλασης 

άνω του 1,40. Διάμετρος οπτικής 

ζώνης 5,5 έως 6 χιλιοστά, ολική 

διάμετρος 12 έως 13 χιλιοστά. Να 

διατίθεται σε μεγάλο εύρος 

διοπτριών. Αναδιπλούμενος, μικρής 

τομής. 

40 4.881,60 € 

7 

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 

διοπτριών. 

15 457,65 € 

8 

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ 

ΤΟΡΙΚΟΣ 

ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΜΕ 

ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΜΠΛΕ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ενός τεμαχίου, ακρυλικός 

υδρόφοβος, αμφίκυρτος, οπισθίου 

θαλάμου, ασφαιρικός ή μη, με 

οπίσθια τορικότητα σε όλο τον 

οπτικό δίσκο, με φίλτρο για την 

μπλε ακτινοβολία και με δείκτη 

διάθλασης άνω του 1,40. Ολική 

διάμετρος 12,5 έως 13 χιλιοστά. Να 

διατίθεται σε μεγάλο εύρος 

διοπτριών σφαιρικής ισχύος. 

Διαθέσιμος σε ποικιλία εύρους 

κυλινδρικής ισχύος για διόρθωση 

αστιγματισμού (0,75 έως 6,0 D). 

Αναδιπλούμενος, μικρής  τομής.   

2 598,90 € 

9 

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ 

ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΣ 

ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ 

Ενός τεμαχίου, ακρυλικός, 

υδρόφοβος, ασφαιρικός, οπισθίου 

θαλάμου, με φίλτρο για την μπλε 

ακτινοβολία και δείκτη διάθλασης 

άνω του 1,40. Εύρος διοπτρικής 

ισχύος για την κοντινή όραση από 

2,50 έως 4,0 D. Να διατίθεται σε 

μεγάλο εύρος διοπτριών. 

Αναδιπλούμενος, μικρής τομής.  

2 1.333,40 € 

      583 42.120,75 € 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

                                                                 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
1η   Υ.ΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ     
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ                          
" ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"                                     
                   

Σ Υ Μ Β Α Σ Η                                      

                                      ΠΟΣΟΥ  ………….  € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 

Για την προµήθεια του  είδους  «ΕΝ∆ΟΦΑΚΩΝ » για ένα (1) εξάµηνο και µέχρι 
εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα Γραφεία Γεν. Νοσοκοµείου Αθήνας 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Για ένα (1) εξάµηνο και µέχρι εξάντλησης των συµβατικών 
ποσοτήτων. 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

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

1) Η κ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ η ∆ιοικητής  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 Φ50/2015 ∆ιακήρυξης και την 

υπ΄ αριθµ……….(Θέµα….  ) Απόφαση  του ∆.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.  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 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.∆. 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, µέσα στις αποθήκες 
της ∆ιαχείρισης 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. 
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Αρµόδια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση και 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα ∆ικαστήρια 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 τρία (3) 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. 
Φ50/2015  ∆ιακήρυξη 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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