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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.  

      ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ    

                                                                                                           ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1
Η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Ν.Π.∆.∆ 

       ΑΘΗΝΑ 25/08/2016 
                    ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/619/25105 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: ∆. Καρέτου 
Ταχ. ∆/νση: Υψηλάντου 45-47 
Ταχ. Κώδικας: 106 76 
Τηλέφωνο:213 2041336 
Fax: 213 204 1838 
E-mail: karetou@0304.syzefxis.gov.gr 

  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 315/2016 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ (1) ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΙΝΙ∆ΩΣΗΣ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις 

σχετικές διατάξεις περί προµηθειών και δηµοσίων συµβάσεων, όπως αυτές ισχύουν σήµερα, καθώς και την 

µε αρ. πρωτ. 24324/8-8-2016 (Α∆Α:79Κ4690ΩΧ-ΤΕΞ) Απόφαση της ∆ιοικήτριας του Νοσοκοµείου περί 

έγκρισης σκοπιµότητας της προµήθειας «ενός (1) Απινιδωτή συνοδευόµενου µε ηλεκτρόδια εσωτερικής 

απινίδωσης» για την κάλυψη των αναγκών του Χειρουργείου του Νοσοκοµείου, προκηρύσσει Πρόχειρο 

∆ιαγωνισµό µε την διαδικασία συλλογής κλειστών προσφορών µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη 

προσφορά. 

Πρoϋπολογισµού ∆απάνης: 6.500,00€  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Οι προσφορές αποστέλλονται στην πιο πάνω ταχυδροµική διεύθυνση συνταγµένες στην Ελληνική 

γλώσσα και γίνονται δεκτές έως τις 06/09/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30µµ., ύστερα από προθεσµία 

δώδεκα (12) ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. Στον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό  

µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις κατά τα 

ειδικότερα καθοριζόµενα στη παρούσα, καθώς και κοινοπραξίες προµηθευτών, που σε περίπτωση 

κατακύρωσης της προµήθειας σ’ αυτές να περιβληθούν στον τύπο της Εταιρείας του Ελληνικού Κώδικα. 

Η κάλυψη της προαναφερθείσας δαπάνης των 6.500,00€ θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισµό 

του Νοσοκοµείου έτους 2016 (ΚΑΕ 7131) και για τους όρους πληρωµής του αναδόχου εφαρµόζονται και οι 

ισχύουν οι προβλεπόµενες διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). Έγινε ανάληψη 

υποχρεώσεων µε την υπ’ αριθ. 1791/2016 Απόφαση (Α∆Α: ΩΤΝ54690ΩΧ-435) 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την παρούσα πρόσκληση τις τεχνικές προδιαγραφές 

µε τους ειδικούς όρους καθώς και το φύλλο αξιολόγησης από τον διαδικτυακό τόπο του Νοσοκοµείου στην 

διεύθυνση www.evaggelismos-hosp.gr 

 Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε  να απευθύνεστε  στο τηλέφωνο  213 204 1336 και φαξ: 213 

204 1989 και 2132041838, τις εργάσιµες µέρες και από ώρας 10:00-14:00.   

 Οι συµµετέχοντες θα καταθέσουν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος 

θα αναγράφει όλα τα στοιχεία τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία της έρευνας στον οποίο συµµετέχουν.  

Εντός του ενιαίου φακέλου θα υπάρχει: 

1)  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία θα περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα τεχνικά στοιχεία της 

προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) όπως αυτά περιγράφονται 

στους επισυναπτόµενους ειδικούς όρους της πρόσκλησης  

2)  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα περιλαµβάνονται όλα τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD) σύµφωνα µε το εξής 

υπόδειγµα:  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιµή Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
 

Τελική 
Τιµή 
µε ΦΠΑ 
 

ΠΑΡ. 
ΤΙΜΩΝ 

          

          

          

          

          

 

Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή την αντίστοιχη τιµή όπως 

αυτή περιγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι 

αντιπροσφορές.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από ειδική τριµελή επιτροπή (Επιτροπή 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα στάδια του 

Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθούν σε µία δηµόσια συνεδρίαση.  

 Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές οι ειδικοί όροι και το φύλλο αξιολόγησης.  

  ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας:  

 

 

Ημερομηνία:25/08/2016 
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