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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                   Αίγην     21 / 02 / 2019 
   ---------------------------------------                                                                             Αξ. Πξωη. : 1757 
6

ε
 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ                         
ΗΠΔΙΡΟΤ & ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ      
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΓΙΟΤ        
                                                                                                        ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

Σκήκα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γξ. Πξνκεζεηώλ)                             
Σαρ. Γ/λζε: Άλσ Βνπισκέλν                                                       
Σ.Κ.: 25100  ΑΙΓΙΟ 
Πιεξνθνξίεο : Π. Φξάγθνο 
Σει:    26910 59438   
Fax :  26910 21705            
E-mail: logistirio3@gnaigio.gr  

                                               

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
Αθνύ ιάβακε ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95, ηνπ Ν.2362/95(άξζξν83), ηνπ Π.Γ.118/07 όπνπ θαηά πεξίπησζε κλεκνλεύεηαη,  ηνπ 

Ν.3329/05, ηνπ Ν.3527/07, ηνπ Ν.3580/07, ηνπ N.3867/2010, ηνπ Ν.3861/2010, ηνπ Ν.3918/2011 & N.4412/2016. 

2. Σελ αξηζ. 10002820/26-07-2018 αίηεζε πξνκήζεηαο ηνπ ηκήκαηνο ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟΤ 

3. Η ππ. αξ. 20
ε
 / 07-08-2018 ζέκα 12

ν
  απόθαζε Γ.. πεξί έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο 

4. Η ππ. αξ.  3
ε
 / 07-02-2019 ζέκα 30

ν
  απόθαζε Γ.. πεξί έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

 

       Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αλαηνιηθήο Αραΐαο πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν ζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε ζπιινγή 

ηερληθννηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αηγίνπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αλαηνιηθήο 

Αραΐαο.  

 

Α/Α 

 

Πεξηγξαθή Δίδνπο 

 

Πνζόηεηα  

     

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 
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 ΔΙΟΥΘΑΛΜΙΚΕ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΕ ΛΟΤΠΕ (μεγεθυντικοί φακοί)  

 

       2 

 

          2.500,00 € 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

1) Να έρνπλ κεγέζπλζε 3.0 Χ 420 ρηιηνζηά 

2) Να έρνπλ θαθνύο από ραιαδία πνιιώλ επηζηξώζεσλ πνπ δελ ραξάδνληαη 

3) Να πξνζαξκόδνληαη μερσξηζηά ζην δεμί θαη ην αξηζηεξό κάηη επηιέγνληαο αθξηβώο ηε δηαθνξηθή 

απόζηαζε ( PD) 

4) Να έρνπλ κηθξά νπηηθά κέξε, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ εμεηαζηή λα θνηηάεη έμσ από απηά όηαλ δελ 

επηζπκεί κεγέζπλζε. 

5) Να είλαη ειαθξηέο θαη άλεηεο 

6) Να είλαη TTL ηύπνπ ή Throufh The Lense ζηηο νπνίεο νη κεγεζπληηθνί θαθνί δηαπεξλνύλ ην ζθειεηό 

θέξνληαο ην θαθό ζε κηθξόηεξε απόζηαζε από ην κάηη. 

7) Να είλαη ηύπνπ Kepler 

 
 
 

Κξηηήξην θαηαθύξωζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή. 
 
 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο  
 
Παξάδνζε ηωλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ ζην λνζνθνκείν κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ αλαδόρνπ-πξνκεζεπηή 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο νη ελδηαθεξόκελνη λα αλαθέξνπλ εάλ δηαζέηνπλ ηα πιηθά εηνηκνπαξάδνηα 
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Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθώλ  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ λα εμαζθαιίδνληαη νη αλωηέξω ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

ηελ πξνζθνξά απαξαίηεηα ζα αλαθέξνληαη: 

 ν θωδηθόο πξνϊόληνο ( product ID) πνπ έρεη δνζεί απ’ ην ΔΚΑΠΣΤ   

 θωδηθόο GMDN 

 

Οη ηηκέο ηωλ πξνζθεξόκελωλ εηδώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ηωλ εηδώλ γηα όζα ππάξρνπλ ζην 

παξαηεξεηήξην ηηκώλ. ηελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θωδηθόο ηνπ είδνπο ζην 

Παξαηεξεηήξην Σηκώλ.  

ε πεξίπηωζε πνπ ην πξνζθεξόκελν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, δεηείηαη ε 

ππνβνιή Τπεύζπλεο Γήιωζεο  ηεο παξ.4 ηνπ Ν. 1599/1986, όπωο εθάζηνηε ηζρύεη ζηελ νπνία πξέπεη λα δειώλεηαη όηη 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δελ ηαπηίδεηαη κε αληίζηνηρν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ.    

 

Οη ηερληθννηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ή ζα απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ή ζην fax 26910 21705, κε ηελ έλδεημε <<ΠΡΟΦΟΡΑ>>, ηνλ αξ. πξση. ηεο πξόζθιεζεο θαη ην ζέκα ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, κέρξη  27  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2019, εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ώξα 14:00 π.κ.  

 

Ηκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή είλαη ε 28
ε
 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2019, εκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη 

ώξα 12.00 π.κ.                                                                                                            

                                                                                                                                  
                                                                                                                       
                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                                                                   
                                                                                                                 α/α 
 
 
 
                                                                                                        ΛΕΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                                                                Δ.Ι.Υ. 

 
 


