
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
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«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ                                         
Δ/ΝΣΗ    : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                
ΤΜΗΜΑ      : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Ε. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ                   
Ταχ. Δ/νση     :Ελ. Βενιζέλου 26                             
Ταχ. Κώδικας:106 72
Τηλέφωνο      :213 2052 812
Fax                   :213 2052819
Email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Αντικείμενο της πρόσκλησης: 
Σχετικά  με  την  προμήθεια  και  Τοποθέτηση  πέντε  (5)  Μουσειακών  Προθηκών  στον  γυάλινο
συνδετήριο  διάδρομο   του Νοσοκομείου:  «ΓΝΑ  Ο  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  –  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». 

Προϋπολογισθείσας δαπάνης: 6.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 23%, 

Κριτήριο αξιολόγησης:  Χαμηλότερη Τιμή.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

21-07-2015 Τρίτη 10:00π.μ.

Ελ.Βενιζέλου 9-, Αθήνα, Τ.Κ. 106 72
Τμ.Οικονομικού, Γραφείο 
Προμηθειών, 
Βησσαρίωνος 9 - 1ος όροφος

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Προμηθειών και
ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις και τις αποφάσεις:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα».
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
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1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  άλλες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.  Α’  134  /18-6-2007)  όπως  ισχύει
σήμερα.
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.5. Του  Ν.Δ.  496/1974 «Περί  Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)
1.6. Του  Ν.  2198/1994 (Φ.Ε.Κ.  43/α/22-3-94)  άρθρο 24 «  Αύξηση αποδοχών Δημοσίων
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις».
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.8. Του Ν.  2286/95 (Φ.Ε.Κ.  19/Α/95)  «Προμήθειες  του  Δημοσίου Τομέα και  Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο
Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .
1.9. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.10. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.  138/Α/2003 )  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις Εμπορικές Συναλλαγές».
1.11. Του  Ν.  3548/2007  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)
1.12. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα
υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
1.13. Του  Ν.  2513/1997  «Κύρωση  της  συμφωνίας  περί  Δημοσίων  συμβάσεων
Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)
1.15. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) 
1.16. Του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων υμβάσεων(ΦΕΚ 
173/Α/30-9-10).
1.17. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις»
1.18.Του  Ν.  4025/2011  “Ανασυγκρότηση  Φορέων  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.”
1.19.  Του  Ν.  4038/2012   “Επείγουσες  ρυθμίσεις  που  αφορούν  την  εφαρμογή  του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.”
1.20. Του  Ν.  4052/2012  Νόμος  αρμοδιότητας  Υπουργείων  Υγείας  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας,  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και  της Τράπεζας  της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της  Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για
τη  μείωση  του  δημοσίου  χρέους  και  τη  διάσωση  της  εθνικής  οικονομίας  και  άλλες
διατάξεις. 
1.21 Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –  Τροποποίηση  διατάξεων  του  ΠΔ
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
1.22 Του  Ν.  4254/2012  «Μέτρα στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας  στο
πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

1.23 Του  Ν.  4281/2014  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»
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 2.  Την αριθμ.   21849/30-06-2015/01-07-2015 απόφαση του  Αναπληρωτή Διοικητή του
Νοσοκομείου μας (ΑΔΑ 7ΙΔΔ4690ΩΕ-7ΥΕ).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Το  Γ.Ν.Α.  «Ο  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  –  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  –  ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  ΝΠΔΔ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ».  (στο  εξής:  η  Αναθέτουσα  Αρχή)
προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια και Τοποθέτηση πέντε (5)
Μουσειακών Προθηκών στον γυάλινο συνδετήριο διάδρομο του κτιρίου του Οφθαλμιατρείου
Αθηνών, στο  Νοσοκομείο:  «ΓΝΑ  Ο  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  –  ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  –
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ». 

Αναλυτικά, το αντικείμενο των υπηρεσιών και συνολικά οι υποχρεώσεις του «αναδόχου»,
περιγράφονται στο μέρος Α΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ » της Προκήρυξης αυτής.  

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε κλειστές προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο εντός του
οποίου  θα  περιέχονται  σε  υποφακέλους  σφραγισμένους  χωριστά  η  τεχνική  και  η
οικονομική προσφορά, μέχρι τις 20/07/2015  και ώρα έως 13:00π.μ. στο Πρωτόκολλο της
Γραμματείας (Βησσαρίωνος 9 – 1ος όροφος).

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στο Γρ. Προμηθειών επί της οδού Βησσαρίωνος 9 –
1ος όροφος , τις 21-07-2015 ίδια ημέρα και ώρα 10:00 μμ, από αρμόδια Επιτροπή που έχει
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  στην  ιστοσελίδα  του
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: www  .  ophthalmiatreio  .  gr 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή
(9:00π.μ.  έως  14:00μ.),  με  το  Γρ.  Προμηθειών  στο  τηλ:  213  2052  812  την  κα
Ε.ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ. ή την Τεχνική Υπηρεσία στο τηλ:213 2041 357 την κα: Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ. 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
       Αναπληρωτής Διοικητής

                                               «Γ.Ν.Α  Ο Ευαγγελισμός- Οφθαλμιατρείο Αθηνών-
                                Πολυκλινική» 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή
 Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
 Τεχνική Υπηρεσία
 Προϊστ. Τμ. Οικονομικού
 Γραφείο Προμηθειών 
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γυάλινες Μουσειακές Προθήκες από υπέρλευκο γυαλί ειδικών προδιαγραφών και

μεταλλικά τελειώματα:

Η βάση και το άνω τμήμα των προθηκών θα είναι μεταλλικά. Ο φέρων οργανισμός τους θα

είναι  κατασκευασμένος  από  μέταλλο  και  τα  διαφανή  μέρη  από  γυαλί  ειδικών

προδιαγραφών. Οι προθήκες θα αποτελούν ενιαίες και αυτόνομες κατασκευές. Η βάση θα

είναι  κατάλληλα  ρυθμιζόμενη  με  πέλματα  για  το  αλφάδιασμα  των  προθηκών.  Οι

περιμετρικές επιφάνειες θα είναι από extra white clear (υπέρλευκο), triplex laminated glass

securit (πολυστρωματικό  άθραυστο)  γυαλί,  πάχους  τουλάχιστον  10mm (6  +  4  +  0,76

μεμβράνη  PVB).  Η  μία  επιφάνεια  θα  είναι  ανοιγόμενη  και  θα  εξασφαλίζει  άμεση

επισκεψιμότητα στο 100% της προθήκης. 

Οι ενδεικτικές διαστάσεις και η μορφή του εσωτερικού ωφέλιμου χώρου τοποθέτησης των

εκθεμάτων αναφέρονται στα σχέδια της μελέτης. 

Οι ακριβείς διαστάσεις των προθηκών και οι θέσεις τους στο χώρο θα προκύψουν από τα

κατασκευαστικά σχέδια που οφείλει να συντάξει ο Ανάδοχος προμηθευτής, ο οποίος έχει

και  ολόκληρη  την  ευθύνη  για  τη  σωστή  ένταξη  των  προθηκών  στους  υφιστάμενους

χώρους.

Οι  τελικές  προτεινόμενες  διαστάσεις  θα  ελεγχθούν  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του

Νοσοκομείου. Οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων της φέρουσας κατασκευής καθώς και

οι συνδέσεις των επί μέρους στοιχείων μεταξύ τους, θα περιγραφούν πλήρως από τους

διαγωνιζόμενους στην τεχνική προσφορά που θα υποβάλουν. Ο μηχανισμός ανοίγματος

θα είναι ικανός να λειτουργεί χωρίς παραμορφώσεις κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση,

στοιχείο  το  οποίο  πρέπει  να  προκύπτει  από  σχετική  πιστοποίηση  ή  εγγύηση  του

κατασκευαστή. 

Η φέρουσα κατασκευή θα είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος αντιστοιχίας

σε πίνακα RAL.

Οι  προθήκες  θα  φέρουν  περιγραφική  πινακίδα  σήμανσης  όπου  θα  αναγράφεται  η

επεξήγηση του εκθέματος σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.
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Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των προθηκών θα είναι άριστης

ποιότητας. Πιστοποιητικά θα προσκομιστούν για όλα τα κρύσταλλα που θα τοποθετηθούν.

Στο  προσφερόμενο  τίμημα  περιλαμβάνονται  όλα  τα  υλικά,  μικροϋλικά,  συστήματα

στήριξης, κ.λ.π. Η προσαρμογή των φορέων των προθηκών στο χώρο και η εγκατάστασή

τους θα γίνει από τον Ανάδοχο προμηθευτή επί τόπου του έργου και θα ελεγχθεί από την

τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς:

Α)  Σχέδια  κατασκευαστικά  των  επί  μέρους  λεπτομερειών  σε  κλίμακα  1:10,  με  τυχόν

βελτιωτικές προτάσεις ως προς τα επί μέρους τμήματα της μελέτης, κυρίως σε σχέση με

κατασκευαστικές  λεπτομέρειες,  καθώς  και  επί  μέρους  πληροφορίες  και  σχέδια  για  τη

μορφή  της  βάσης  και  της  οροφής  των  προθηκών,  της  αντοχής  των  υαλοπινάκων

(αντισεισμική προστασία), και τη λίστα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Β) Παρουσίαση των προθηκών και των εκθεμάτων, με φωτογραφίες αντίστοιχου έργου ή

λεπτομερή σχέδια όψεων και τομών.

Γ) Κατάλογο εκτελεσμένων παρόμοιων έργων, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του

συμμετέχοντα ως προς την πιστότητα των περιεχομένων. (Η προσκόμιση του καταλόγου

και της βεβαίωσης θα συνυπολογισθεί στην αξιολόγηση).

Δ) Ο Ανάδοχος προμηθευτής σε χρόνο που θα καθοριστεί από τη Σύμβαση θα πρέπει να

κατασκευάσει και να προμηθεύσει δείγματα προθηκών τα οποία θα εγκριθούν από την

Αναθέτουσα αρχή προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες παραγωγής των προθηκών.

Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και εγγύηση

τουλάχιστον για 3 έτη. 
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