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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ    
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
     

     
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

      
   

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια     
ιξωδοελαστικών υλικών για ενδοφθάλμια χρήση CPV 33140000-3» 

ΣΧΕΤ:    α.  Π.Δ.118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, άρθρο 22 
             β.  Ν. 2286/1995 Προμήθειες του Δημοσίου τομέα άρθρο 2, παρ. 13, εδαφ. V 
             γ.  Ν. 2955/2001 Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας 

             δ. Ν.4250/2014 (Α/74/2014), παρ.2 του αρ. 1  διαδικασίες ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων 

        ε. Την αριθμ. πρωτ.  97/24-03-2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου    
έγκρισης διενέργειας έρευνας αγοράς 

 

              
    Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών 

κατόπιν έρευνας αγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προσκαλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 27-04-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

14:30 μ.μ. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

ΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ

ΤΗΡΙΟΥ 

 

1. 

Διάλυμα  ιξωδοελαστικό 

υαλουρανικού Νατρίου 3% σε 
συνδυασμό με θεϊκή  
χονδροϊτίνη 4%σε 

συσκευασία όχι μικρότερη 
των 0,75 ml 

12 τεμ.    

 
2. 

Διάλυμα  ιξωδοελαστικό 
υαλουρανικού Νατρίου 

1,5%που περιέχει λιδοκαϊνη 
και συνοδεύεται από 
αμπούλες λιδοκαϊνης 

20 τεμ.    

3. Διάλυμα οφθαλμολογικό 
ρυθμιστικά ισότονο 

αποστειρωμένο αλατούχο 
500ml σε γυάλινη συσκευασία 

για ενδοφθάλμια χρήση  

144 τεμ    

4. Διάλυμα  ιξωδοελαστικό που 

να περιέχει  υαλουρανικό 
Νάτριο, από βακτηριακή 

60 τεμ     
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ζύμωση περί το 1%. Το ph να 

είναι ουδέτερο όχι μικρότερο 
από 7,0 και η ποσότητα να 

μην είναι μικρότερη των 0,85 
ml  

5. Συνδυασμός 2 τεμαχίων 
ιξωδοελαστικών ενός με θεϊκή  
χονδροϊτίνη 4% και  

υαλουρανικό Νάτριο 3% σε 
συσκευασία όχι μικρότερη 

των 0,50 ml και ενός 
υαλουρανικό Νάτριο 1% σε 
συσκευασία μεγαλύτερη των 

0,40ml 

30 τεμ    

6. Διάλυμα  ιξωδοελαστικό 

υαλουρανικού Νατρίου 1,7% 
σε συνδυασμό με θεϊκή  

χονδροϊτίνη 4%σε 
συσκευασία όχι μικρότερη του 
1 ml 

40 τεμ    

 
- Να αναγράφετε την διάρκεια της ισχύος των τιμών των προσφορών σας για τη 

δυνατότητα μελλοντικών παραγγελιών (προτείνουμε διάρκεια τριών  μηνών) 
- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει αυτής του παρατηρητηρίου 

τιμών 
- Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE 

- Nα αναγράφετε τον κωδικό του είδους και κωδικό GMDN του προϊόντος 
- Να αναγράφετε τον αριθμό πρόσκλησής μας  στην προσφορά σας (θα την βρείτε 

κάτω από την ημερομηνία) 
- Στην προσφορά σας πρέπει να μας ενημερώνετε για τον χρόνο παράδοσης. 
- Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.  

 
 

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
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