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                        ΑΔΑ:  

         Αρ.Πρωτ. : 4678/26-08-2020 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Θήρας» 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας  
           β. Την με Αρ. Πρωτ. 4631/21.08.2020 εισήγηση του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Γ.Ν. Θήρας . 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Οκτώ χιλιάδες ευρώ ( 8.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α  

Κριτήριο αξιολόγησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Χαμηλότερη Τιμή 26 Αυγούστου 2020 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Ανοιχτές προσφορές στο mail: 
vfousteri@aemy.gr  και στο fax: 

2286035459 
28 Αυγούστου 2020 Παρασκευή 13:00 μ.μ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού, για το 

οφθαλμιατρείο του Γ.Ν. Θήρας :  

 

Α. Ψηφιακό τονόμετρο τύπου στυλό, 1 τεμάχιο 

• Αυτόματη βαθμονόμηση 

• Χαμηλή κατανάλωση 

• Να συνοδεύεται από ακροφύσια μιας χρήσης, 300 τεμάχια 

 

Β.  

i. Δοκιμαστικός σκελετός ενηλίκων, 1 τεμάχιο 

ii. Δοκιμαστικός σκελετός παιδιών, 1 τεμάχιο 

iii. Κασετίνα δοκιμαστικών φακών, 1 τεμάχιο 
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a. Οργανικοί φακοί σε πολυκαρβονικό δαχτυλίδι 

b. 148 τεμάχια δοκιμαστικών φακών  

c. Σφαιρικοί: +/- 0.25 έως +/- 12.00 

d. Κυλινδρικοί: +/- 0.25 έως +/- 3.00 

e. Πρίσματα: 1 έως 5 

f. 7 βοηθητικοί φακοί 

Γ.  

i. Οφθαλμολογικός Φακός 3-mirror, 1 τεμάχιο 

ii. Οφθαλμολογικός Φακός 20D, 1 τεμάχιο 

iii. Οφθαλμολογικός Φακός 90D, 1 τεμάχιο 

iv. Οφθαλμολογικός Φακός Superfield, 1 τεμάχιο 

 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 

 

• Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο. 

• Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο mail: vfousteri@aemy.gr  ή στο fax: 2286035459  έως τις  
28.08.2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13:00 . 

• Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 12.00.01.80 ( Μηχανήματα ) του εγκεκριμένου 
για το 2020 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την 
οριστική παραλαβή των ειδών .  

• Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο . 
• Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης . 

• Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή . 

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 
3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ 

 

 

 

 
 

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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