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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 39 ο/Θέμα 12ο/23-
12-2021 (αριθ.πρωτ.27031/30-12-2021) Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην άμεση προμήθεια «Ενδοφθάλμιων 
φακών», (350 τεμαχίων), προϋπολογιστικής δαπάνης 30.000€ χωρίς  Φ.Π.Α. 13%, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει  τιμής, για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου και μέχρι την απορρόφησή τους,  με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών- 
οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου 
Καβάλας έως την 18/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 19/01/2022,  ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 





Τεχνικές προδιαγραφές Ενδοφακών

1.(ΚΩΔ: 46351) Ενδοφακός, ακρυλικός, υδρόφοβος, με περιεκτικότητα σε νερό 
<0.5% αναδιπλούμενος, οπισθίου θαλάμου, ενός υλικού, με ασφαιρική οπίσθια 
επιφάνεια. Με  φίλτρο UV και κίτρινο φίλτρο κατά μπλε ακτινοβολίας. Για ένθεση 
από  μικρή τομή και με δείκτη διάθλασης 1.55. Με ολικό μήκος 13mm και γωνία 0 
μοιρών. Εύρος διοπτριών τουλάχιστον από 6.0D έως 30.0D και με βήμα ανά 0.5D.

      Α) Υλικό υδρόφοβο με σχεδόν μηδενικό ποσοστό νερού(ποσοστό υδροφιλίας)με 
αποτέλεσμα τη μείωση πιθανοτήτων δημιουργίας δευτερογενούς καταρράκτη. 
Β)Δοκιμασμένο υλικό (ακρυλικό υδρόφοβο) για πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε τη 
διεγχειρητική και μετεγχειρητική συμπεριφορά του. Γ) Η ασφαιρικότητα ελαττώνει 
τις σφαιρικές εκτροπές και προσφέρει καλύτερη και ποιοτικότερη μετεγχειρητική 
όραση στους καταρρακτικούς ασθενείς.  Δ)Η ύπαρξη κίτρινου φίλτρου προστατεύει 
από την εκφύλιση ωχράς κηλίδας  E)Υψηλός δείκτης διάθλασης και άρα λεπτότερο 
πάχος φακού, με αποτέλεσμα την ένθεση του φακού από μικρότερη τομή με 
αποτέλεσμα τη μείωση του αστιγματισμού. ΣT)Μεγάλο εύρος διοπτριών.(ΤΕΜΑΧΙΑ 
100)

 2.(ΚΩΔ: 46350)  Ενδοφακός, ακρυλικός, αναδιπλούμενος, υδρόφοβος, ενός 
τεμαχίου, ενός υλικού,  ασφαιρικός. Με διάμετρο οπτικού τμήματος 6mm και ολική 
διάμετρο 12.5 η 13mm. Με μια οπή χειρισμού στη βάση των αγκύλων για καλύτερη 
διεγχειρητική προσαρμογή. Με γωνία αγκυλών 0, δείκτη διάθλασης από 1,53 και 
άνω με ποσοστό υδροφιλίας 1-4%. Με διοπτρικό εύρος 0 έως 34 διοπτρίες και 
δυνατότητα ένθεσης από μικρή τομή. 

Α)Υλικό υδρόφοβο με μικρό ποσοστό υδροφιλίας. Β)Ο σχεδιασμός και η διάμετρος 
του ενδοφακού εντός των παραδεδεγμένων τεχνικών προδιαγραφών. Γ)Η 
σφαιρικότητα ελαττώνει τις σφαιρικές εκτροπές και προσφέρει καλύτερη ποιοτικά 
μετεγχειρητική όραση σε μικρότερης ηλικίας καταρρακτικούς ασθενείς. Δ)Οπές για 
καλύτερο χειρισμό, όπου χρειάζεται .Ε)Μεγάλη γκάμα διοπτρικού εύρους. 
(ΤΕΜΑΧΙΑ 100)

3.(ΚΩΔ: 40854).Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός, αναδιπλούμενος, 
υδρόφοβος, ενός τεμαχίου, ενός υλικού, αμφίκυρτος, ασφαιρικός. Με δείκτη 
διάθλασης 1,46 η 1,47 με ολικό μήκος 13mm και με διάμετρο οπτικού τμήματος 
6mm. Γωνία αγκυλών 0. Με εύρος διοπτριών από +5,0D έως +34D. Με δυνατότητα 
ένθεσης από μικρή τομή. Με σχεδιασμό τριών σημείων στήριξης για καλύτερη 
επικέντρωση του φακού και με τετραγωνισμένα άκρα του οπτικού τμήματος (360).

 Α)Δοκιμασμένο υλικό (ακρυλικό  υδρόφοβο) για πολλά χρόνια. Γνωρίζουμε 
τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική συμπεριφορά του. Β) Ο σχεδιασμός και η 
διάμετρος του ενδοφακού εντός των παραδεδεγμένων τεχνικών προδιαγραφών. Γ) 
Η σφαιρικότητα ελαττώνει τις σφαιρικές εκτροπές και προσφέρει καλύτερη 
ποιοτικά μετεγχειρητική όραση σε μικρότερης ηλικίας καταρρακτικούς ασθενείς. Δ) 
Η στήριξη σε τρία σημεία προσφέρει καλύτερη επικέντρωση. (ΤΕΜΑΧΙΑ 100)





4. (ΚΩΔ:.51534) Ενδοφακός, ακρυλικός, υδρόφοβος, πλήρως προ-οπλισμένος,  ενός 
τεμαχίου, ασφαιρικός.  Αναδιπλούμενος, οπισθίου θαλάμου, με τέσσερα σημεία 
στήριξης, με φίλτρο UV. Για ένθεση από τομή 2.000mm, με δείκτη διάθλασης 1.54 
και γωνίωση αγκυλών 5 μοίρες. Μεταβαλλόμενο μήκος οπτικού σώματος (6.15-
6.00-5.80mm) και ολικό μήκος (11.00-10.79-10.50mm) ανάλογα με τις διοπτρίες. 
Εύρος διοπτριών τουλάχιστον από 0.00d έως +35.00d και με βήμα ανά 0.5d.

       Α) Υλικό υδρόφοβο με σχεδόν μηδενικό ποσοστό νεού (<1%), με αποτέλεσμα 
μειωμένα ποσοστά παρουσίασης  δευτερογενούς καταρράκτη. Β) Πλήρως 
προοπλισμένος, για ασφαλή ένθεση από μικρή τομή (2.00mm). Γ) Τέσσερα σημεία 
στήριξης, σε συνδυασμό και με το μεταβαλλόμενο μέγεθος του φακού, ανάλογα με 
τη διοπτρία, βοηθά στην καλύτερη επικέντρωση του φακού. Δ) Το προϊόν 
συνοδεύεται από κλινική μελέτη. Ε)Διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών. 
(ΤΕΜΑΧΙΑ 50)





Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο ενιαίο 
φάκελο, τον Φάκελο Προσφοράς (κυρίως φάκελος) 

Στον Φάκελο  Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο τίτλος του Διαγωνισμού.
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που 

διενεργεί τον διαγωνισμό.
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της  πρόσκλησης.
-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής 

προσφορών   του διαγωνισμού.
-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)

Ο Φάκελος  Προσφοράς περιλαμβάνει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους 
σφραγισμένους φακέλους  και ειδικότερα τους  εξής:
Α) Τον φάκελο Δικαιολογητικών -  Τεχνικής Προσφοράς σε δύο (2)  έντυπα (1 
πρωτότυπο – 1 αντίγραφο) : 

Στον φάκελο Δικαιολογητικών -  Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και  η περιγραφή των 
προσφερόμενων προμηθειών/υπηρεσιών βάσει των απαιτήσεων των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Β) Τον φάκελο της Οικονομικής  Προσφοράς σε δύο (2) έντυπα (1 πρωτότυπο – 1 
αντίγραφο): 
Επισημαίνουμε ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να καταθέσουν προσφορά για 
τμήμα/τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων.

- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση 

που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των 

προσφορών.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.
 -Η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.





 - Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της 
χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς, εάν αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο 
του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010.
-Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

-Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημέρες.
-Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης. 
-Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.
-Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται 
πριν από την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει στο Γραφείο Προμηθειών προς 
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

  Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.).

   Β) Φορολογική Ενημερότητα.
  Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
  Δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠΑ (ο αριθμός μητρώου ΕΜΠΑ 

αναφέρεται υποχρεωτικά στη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 1 του 
Ν.4412/2016).

 Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και 
συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καβάλας στη διεύθυνση 
www.kavalahospital.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

http://www.kavalahospital.gr/
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