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ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Αριθ. Πρωτ. 25189 
 

Τμήμα : Προμηθειών   

Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου   

 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
www.uhi.gr 

Τηλέφωνο : 2651099856   

Fax : 2651099774   

Πληροφορίες  :  Μ.ΜΠΛΕΤΣΑ Κοιν. :   

email : mmpletsa@uhi.gr   

 

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς  με  απευθείας ανάθεση      με   συλλογή  προσφορών για την προμήθεια υλικών  
για την   Οφθαλμολογική Κλινική   του Νοσοκομείου. 

      

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001 

 β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ                                                                

 γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 

 δ. Ν. 3580/2007  όπως   τροποποιήθηκε  και  ισχύει σήμερα  με το Ν.3846/2012 

 ε. Ν. 4412/2016 

 στ. Ν. 4605/2019   άρθρα   43,44,45 

 ζ. Το με Α/Α  4519/22-09-2020 αίτημα της  Οφθαλμολογικής Κλινικής   του Νοσοκομείου. 

04  
       Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση   με   συλλογή  προσφορών , 
σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των  ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή 
λειτουργία  της   Οφθαλμολογικής  Κλινικής , παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου έως την  15-10-2020, ημέρα   ΠΕΜΠΤΗ   και  ώρα 10.00π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.   

 

 Σημειώνεται ότι : 
1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη. Οι τιμές να δοθούν, ανά 
ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις. 
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι 
προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. 
Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος 
συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο  α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο 
ανήκει το είδος ή όχι.  
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε 
περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα,  δεσμεύεται να παραδώσει τις 
ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια 
τμήματα του Νοσοκομείου.  
4. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών 
ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
παράδοση. 
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5. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
 

  ------------------------------------------------------------------------------- 

  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 

  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 

  |-----------------------------------------------------------------------------| 

  | 3400105102 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑΚΙΑ 1060(  |ΤΕ  |   3000.00| 0.0570       | 

  |            | 500 το κιβωτιο)(16515)          |13.0| 41311Α   |       193.23 | 

  |-----------------------------------------------------------------------------| 

  | ΟΦ00600102 | ΑΕΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ MI  |ΤΕ  |      1.00| 55.0000      | 

  |            | CRO SF6(MMD-781)                |24.0| 41311Α   |        68.20 | 

  |-----------------------------------------------------------------------------| 

  | ΟΦ00600201 | ΑΕΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΧΡΗΣΗ C3  |ΤΕ  |      1.00| 54.0000      | 

  |            | F8(MMD-788,785,781) (GOT008-00  |24.0| 41311Α   |        66.96 | 

  | )(C2F6)                                                                     | 

  |-----------------------------------------------------------------------------| 

  | ΟΦ02000501 | Α-ΟΚ ΜΑΧΑΙΡ. ΠΡΟΣΘ. ΘΑΛΑΜΟΥ 15  |ΤΕ  |     20.00| 1.8200       | 

  |            |  ΜΟΙΡΩΝ JSH-S015(961501)(72-15  |24.0| 41311Α   |        45.14 | 

  | 01)(71.62.000)(M921501)(HP-L2921524)(71.62.0036)(100002169)                 | 

  |-----------------------------------------------------------------------------| 

  | ΟΦ02100201 | ΚΕΡΑΤΟΣΚΛΗΡΙΚΕΣ ΛΟΓΧΕΣ 19G(620  |ΤΕ  |     20.00| 1.4800       | 

  |            | 04)(71-1901)(MVR KNIVES)(M9655  |24.0| 41311Α   |        36.70 | 

  | 56)(965569)(62004)(3901900)(OK160101)(71.62.0003)(HP3901900)                | 

  |-----------------------------------------------------------------------------| 

  | ΟΦ03020002 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ LACRIMAL   |ΤΕ  |     40.00| 0.9890       | 

  |            | CANNULA(M9276)(74.77.0016)(581  |24.0| 41311Α   |        49.05 | 

  | 276)(71.77.0030)(73.77.0003)(11/1276)(77021)                                | 

  |-----------------------------------------------------------------------------| 

  | ΡΑ00901401 | ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ Π  |ΤΕ  |     36.00| 4.4900       | 

  |            | ΟΛΥΚΛΩΝΟ 2 ΒΕΛΟΝΕΣ 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚ  |13.0| 41311Α   |       182.65 | 

  | ΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Μ.Β.13-17mm Μ.Ρ.70-90cm 5/0 (100-733HR1650-2)(C1048869)(      | 

  | PM695013GOVB)(W8710)(PM1095017C0P)                                          | 

  ------------------------------------------------------------------------------- 

  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:        641.93 

 
                                                                       
 

   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει:  
Α) Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να 
αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και η οποία να 
συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος 
στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή. Οι συμμετέχοντες 
στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να 
διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού του 
οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά.  
Β) Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 
εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE.  
Ο Προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους 
τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής του υπό προμήθεια είδους, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στη 
Διακήρυξη.  
Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Π.Δ 
118/07.  



 3 

Οι εταιρείες στις οποίες θα κατακυρωθούν τα είδη της Δ/ξης υποχρεούνται, εφ΄όσον ζητηθεί από τους Αγοραστές, 
να προσκομίσουν για κάθε οριστική παράδοση Δελτία Αποστολής, από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει οι 
φάσεις βιομηχανοποίησης στα δηλωθέντα με την προσφορά τους εργοστάσια, προκειμένου στην συνέχεια οι 
Αγοραστές να προβούν στην πληρωμή τους.  
Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που 
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της 
σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του 
δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η 
ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του 
αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
 

 

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      Η  ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΤΗΣ ΥΠ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ 

                                                                                                                  
       
                                                                                                 ΚΩΝ/ΝΑ   ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ 


