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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Κοζάνη: 27-12-2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙ-ΩΝ

Αριθμ. πρωτ. 14935

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24613 52887
Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας για την προμήθεια κασετών φακοθρυψίας
με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»

(Προϋπολογισμός 26.083,00€ πλέον ΦΠΑ)
Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005, τεύχος Α΄) «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
2. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
3. Της αριθμ.Π1/3305 τ.β. ΦΕΚ 1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95.
4. Του

N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».

5. Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 42/25-02-2020 τεύχος Α’ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».
6. Την αριθμ. 507/16-12-2021, απόφαση του Δ.Σ. (AΔΑ: Ψ51Υ4690ΒΣ-ΖΦ1, ΑΔΑΜ: 21REQ009836265) ,
περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και της
διενέργειας αυτής, για την προμήθεια κασετών φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό.
Προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σφραγισμένων
προσφορών, για την προμήθεια κασετών φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό για ετήσια κάλυψη, μετά από έρευνα
αγοράς, για τις ανάγκες του Γ. Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων από την αρμόδια
επιτροπή του Νοσοκομείου, στις 10-01-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα Συμμετοχής, σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν.4412/2016, έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω εφόσον
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί,
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που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1.

Κασέτες φακοθρυψίας με σάκο συλλογής υγρών

2.

τουλάχιστον 500cc
Στείρο ισότονο ,αλατούχο διάλυμα BSS για οφθαλμολογική

3.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

250

χρήση σε συσκευασία ασκού περιεκτικότητας 500 ml,

ΤΕΜΑΧΙΑ

πλήρως συμβατό με το μηχάνημα συνοδού εξοπλισμού
Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής τουλάχιστον 4.000

250

κοπών το λεπτό πλήρως συμβατός με το μηχάνημα συνοδού
4.

ΤΕΜΑΧΙΑ

εξοπλισμού
Ιξωδοελαστικό διάλυμα θεϊκής χονδροϊτίνης 4 % και
υαλουρονικού νατρίου 1,7 % σε συσκευασία τουλάχιστον
1 ml

ΤΕΜΑΧΙΑ
12
ΤΕΜΑΧΙΑ
250

Τα αναλώσιμα υλικά των Α/Α 1, 2, 3 και 4 να παρέχονται με συνοδό εξοπλισμό μηχάνημα φακοθρυψίας
με αντλία περισταλτική και υπερήχους στρέψης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ
1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας για επεμβάσεις καταρράκτη και πρόσθιας υαλοειδεκτομής.
2. Να διαθέτει περισταλτική αντλία.
3. Να διαθέτει δυνατότητα πρόσθιου υαλοειδεκτόμου τουλάχιστον 4.000 κοπών το λεπτό.
4. Το μηχάνημα να συνοδεύεται από 2 στυλεούς φακοθρυψίας, οι οποίοι να συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά
της συμβατικής φακοθρυψίας (επιμήκης κίνησης του tip) με επιπρόσθετη αριστερόστροφη-δεξιόστροφη
κίνηση ταλάντωσης του tip σε υψηλή συχνότητα υπερήχων (τουλάχιστον 28khz)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές
παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.

α/α
1
2
…

Απαίτηση - Τεχνική Προδιαγραφή

Απάντηση

Παραπομπή Τεκμηρίωσης

Ημερομηνία
Ο/Η δηλών/ούσα
[υπογραφή]
(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα)
Σημειώσεις/επεξηγήσεις:
α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,
β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το
οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,
γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης
ύπαρξης της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,
δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην
υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά
την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, στη Γραμματεία του
Νοσοκομείου Κοζάνης, Διεύθυνση: Κ.ΜΑΜΑΤΣΙΟΥ 1 ΤΚ 50131 ΚΟΖΑΝΗ, μέχρι την 07-01-2022 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.
Σε καλά σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφεται:
η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο τίτλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ο τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί
την προμήθεια: Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ » και τα στοιχεία του αποστο λέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μας μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές θα υποβληθούν συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, (κυρίως
φάκελος) ο οποίος θα περιέχει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φακέλους.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ:
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
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Ο φάκελος αυτός περιέχει:

α) «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα Πρόσκληση (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ).
β) «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και
προσηκόντως ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής:
5. Βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο, με την οποία θα πιστοποιείται η εγγραφή του ενδιαφερομένου σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά του σε σχέση με τις υπό παροχή υπηρεσίες.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει:
-

Να δηλώνει ο υποψήφιος ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του και ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

-

Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

-

Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου.

-

Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

-

Ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση
των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.

-

Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν
γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

-

Η προσφορά του ισχύει για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

-

Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση της Πρόσκλησης.

7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Φορολογική Ενημερότητα.

9. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»:
Σε ξεχωριστό φάκελο θα κατατεθεί η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε δύο (2) αντίτυπα πρωτότυπο και
αντίγραφο.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι
διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.
Η προσφερόμενη τιμή θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων της εν λόγω προμήθειας, όπως καθορίζεται στην
Πρόσκληση.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα,
νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη καθώς και το Παρατηρητήριο
Τιμών της ΕΠΥ απορρίπτονται.
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Επίσης, προσφορές αόριστες, εναλλακτικές ή με αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους - απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επισημαίνεται ότι:
1. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα από το
Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγορικό γραφείο. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών,
σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014
2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις.
Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στην περίπτωση κατάθεσης προσφορών με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία
των οικονομικών φορέων.
Παραλαβή : η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016
από Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί από το Διοικητή του Νοσοκομείου σύμφωνα με το άρθρο 221 του
Ν.4412/2016 , η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει Πρωτόκολλο
Παραλαβής.
Πληρωμή: Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Κοζάνης
(ΚΑΕ 1311).
Η πληρωμή θα γίνει υπό τον όρο ότι δε συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμου ή άλλων οικονομικών
κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κρατήσεις:

Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, η

παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και
κάθε δαπάνη απαιτούμενη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το
Νοσοκομείο.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις
(Ν.4412/2016). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του
Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής
ισχύουσας νομοθεσίας.
Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου, στα πλαίσια της σύμβασης, θα
γίνει προσπάθεια να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό, πάντα μέσα στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων και της
σύμβασης. Σε περίπτωση αποτυχίας αυτής της προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση του θέματος είναι τα
Δικαστήρια Κοζάνης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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