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Σν κε αξ. πξση. 2463/25-05-15 Τπεξεζηαθό εκείσκα ηνπ Δ/ληε Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο

Σν Γ. Ν. Άκθηζζαο πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε ππνβνιήο νηθνλνκνηερληθώλ πξνζθνξώλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεπηεί ηα
θάησζη είδε ελδνθαθώλ:
α/α

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Μ. Μ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

ΓΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟ
ΓΝΔΟΦΑΚΟ ΑΚΡΤΛΙΚΟ
ΤΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΤΜΓΝΟ

Γλόο ηεκαρίνπ, αζθαηξηθόο, ακθίθπξηνο, κε
δείθηε δηάζιαζεο άλσ ηνπ 1,40. Δηάκεηξνο
νπηηθήο δώλεο 5,5 έσο 6 ρηιηνζηά, νιηθή
δηάκεηξνο 11 έσο 13 ρηιηνζηά. Να
δηαηίζεηαη ζε κεγάιν εύξνο δηνπηξηώλ.
Αλαδηπινύκελνο, κηθξήο ηνκήο.

ηεκ.

30

2

ΓΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟ
ΓΝΔΟΦΑΚΟ ΑΚΡΤΛΙΚΟ
ΤΔΡΟΦΟΒΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΤΜΓΝΟ

Σξηώλ ηεκαρίσλ, απιόο, ακθίθπξηνο, κε
αζθαηξηθόο, κε δείθηε δηάζιαζεο άλσ ηνπ
1,40. Δηάκεηξνο νπηηθήο δώλεο 5,5 έσο 6
ρηιηνζηά, νιηθή δηάκεηξνο 12,5 έσο 13
ρηιηνζηά. Να δηαηίζεηαη ζε κεγάιν εύξνο
δηνπηξηώλ. Αλαδηπινύκελνο, κηθξήο ηνκήο.

ηεκ.

30

Η πξνζθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, κέρξη ηελ ΔΓΤΣΓΡΑ
08-ΙΟΤΝ-15 θαη ώξα 14:00.
Η ηερληθή θαζώο θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπνζεηνύληαη ζε ρσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο κέζα ζηνλ
θπξίσο θάθειν, κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο «ΦΑΚΓΛΟ ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη «ΦΑΚΓΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ».
Γληόο ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη, επίζεο, λα ππνβιεζεί Τπεύζπλε Δήισζε, ζηελ νπνία:


λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Πξόζθιεζεο
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λα δειώλεηαη όηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη αζθαιηζηηθά
ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη
επηθνπξηθήο)



λα δειώλεηαη όηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη θνξνινγηθά
ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο



λα δειώλεηαη όηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν ζπκκεηέρσλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην
νηθείν επαγγεικαηηθό Γπηκειεηήξην



λα δειώλεηαη όηη ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο από ζύκβαζε πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ηνπ
Δεκνζίνπ θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκό από ηνπο δηαγσληζκνύο πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ηνπ
Δεκνζίνπ



λα δειώλεηαη όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε είλαη πηζηνπνηεκέλα από θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκό πνπ βξίζθεηαη
εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λόκηκα ζην έδαθνο ελόο από ηα θξάηε-κέιε ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο θαη
θέξνπλ ζήκαλζε CE



λα δειώλεηαη όηη ν ζπκκεηέρσλ, ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζε απηόλ, ζα πξνζθνκίζεη,
εθόζνλ ηνπ δεηεζεί, όια ηα απνδεηθηηθά ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ έγγξαθα

Σα πξντόληα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από έγθπξεο δεκνζηεύζεηο πνπ ζα θαζηζηνύλ εκθαλέο όηη δελ εκθαλίδνπλ
ζεκαληηθά κεγάιν πνζνζηό ζόισζεο νπηζζίνπ πεξηθαθίνπ. Γθόζνλ πξόθεηηαη γηα πξντόληα λέαο θπθινθνξίαο γηα ηα
νπνία δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα αλαιόγσλ δεκνζηεύζεσλ ε απνδνρή ηνπο ζα ελαπόθεηηαη ζηελ θξίζε ηεο Γπηηξνπήο.
ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντόληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε ρώξα εθηόο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο, ε πξνζθνξά ζα
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ζε πνηα αγνξά θξάηνπο κέινπο θπθινθνξεί ην
πξνζθεξόκελν πξντόλ θαη ε νπνία λα ζπλνδεύεηαη από απνδεηθηηθά ζηνηρεία από ηα νπνία λα πξνθύπηεη όηη ε
εηζαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξντόληνο ζηα θξάηε κέιε ηεο Γ.Γ. επηηξέπεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνύο θαζώο θαη πίλαθα
πειαηώλ ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο είηε από ηνλ ίδην, είηε από ηνλ
θαηαζθεπαζηή.
Γθόζνλ δεηεζνύλ από ηελ αξκόδηα Γπηηξνπή, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ δείγκαηα, Πηζηνπνηεηηθά ή
όπνηεο δηεπθξηλήζεηο.
Η νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά πξέπεη λα βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο Γπηηξνπήο
Πξνκεζεηώλ Τγείαο θαη λα αλαθέξεη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθό θαη ηηκή.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί ηελ ΣΡΙΣΗ 09-ΙΟΤΝ-15 θαη ώξα 10:00 Π.Μ. από ηξηκειή Γπηηξνπή. Η
θαηαθύξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα θάζε α/α είδνπο ρσξηζηά.
Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζην Ννζνθνκείν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηόπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε
ηειενκνηνηππία (fax), εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ιήςε απηήο κε έμνδα θαη επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή.
Ο πξνκεζεπηήο ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.
Παξαθαιείζζε λα ζπκκεηάζρεηε κόλν θαη εθόζνλ έρεηε εηνηκνπαξάδνην πιηθό (επί πνηλή απνθιεηζκνύ).
εο

Η παξνύζα πξόζθιεζε αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 5 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο
(www.dypethessaly.gr), θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο Δηαύγεηα (http://et.diavgeia.gov.gr).

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ
θ.α.α.
_____________
ΠΑΠΑΔΡΟΟ ΗΛΙΑ
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