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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ         
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ/Γραφείο Προμηθειών 
Πληροφορίες: Ε.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ-Ε.ΦΡΑΓΓΙΑΔΟΥΛΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 26 
Ταχ. Κώδικας: 106 72 
Τηλέφωνο: 213-2052834-835 
E-mail: gr.prom@ophthalmiatreio.gr  

 
 
 
Αθήνα: 20/6/2022  
Αρ. Πρωτ.: 2742 
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των 
ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 4 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Ειδικού Νοσοκομείου 
«Οφθαλμιατρείο Αθηνών»» της Πράξης «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. "Ο 
Ευαγγελισμός" – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική”» με κωδικό ΟΠΣ 5041837 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Συνολικός προϋπολογισμός: 144.260,00 € συμπ. ΦΠΑ (24%), 116.338,71 € πλέον ΦΠΑ. 

Αναθέτουσα Αρχή/ Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής διαγωνισμού: ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ», Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 26, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα, Τηλ: 213-2052834/835, 
email: gr.prom@ophthalmiatreio.gr.  

Σημείο επαφής - Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται στη 
διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: 
http://www.ophthalmiatreio.gr. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 21-6-2022  Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  21-6-2022 , με α/α συστήματος:  153769 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  15-07-2022 ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 25-07-2022, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  14.00 

Ημερομηνία αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών: 02/08/2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 12:00 

Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.   

Γλώσσα προσφορών: Ελληνική 

Τρόπος υποβολής προσφορών: Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση 
προμήθειας ή και για τμήμα/τα των υπό προμήθεια ειδών (αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά 
τμήμα). Η υποβολή προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  
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Ταξινόμηση κατά CPV: CPV: 33122000-1 “Οφθαλμολογικός εξοπλισμός”. Τμήμα 1: Σχισμοειδής λυχνία (τύπου 
Haag-Streit) (2 τεμ.), Τμήμα 2: Διαθλασίμετρο-Κερατόμετρο (2 τεμ.), Τμήμα 3: Συσκευή φορητού διαθλασίμετρου 
- αναλυτή όρασης (1 τεμ.), Τμήμα 4: Συσκευή τοπογραφίας κερατοειδούς (1 τεμ.) 

Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών.  

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.  

Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.  

Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην αρμόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ειδικό 
Νοσοκομείο «Οφθαλμιατρείο Αθηνών», Γραφείο Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 26, Τ.Κ. 106 72 Αθήνα. 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής, το ύψος της οποίας ορίζεται στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του προσφερόμενου 
είδους χωρίς ΦΠΑ. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύησης Καλής 
Εκτέλεσης, ύψους 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Αττικής (κωδ. ενάριθ. έργου ΠΔΕ: 2019ΕΠ08510038), Ε.Π. «Αττική 2014-
2020». Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό 
MIS 5041837. 

Πληρωμές: Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.  

Προδικαστικές Προσφυγές: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη.  

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι όροι του διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια 
ειδών αναφέρονται στη σχετική Διακήρυξη.  

Πληροφορίες: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr) και φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 
σύμφωνα με τις προθεσμίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη.  

 

 

                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

                                               ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                           «ΟΦΘΑΛΜΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 

                                                       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΕΝΗΣ 

 

 

 

           Ακριβές αντίγραφο 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

         ΜΠΑΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
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