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Σμήμα  Προμηθειώμ  

Γραθείο Προμηθειώμ  

Πληροθορίες: ΚΑΖΟΤ ΦΑΜΗ 

Σηλέθφμο: 210-7768169 

Fax: 210 – 7789345 

E-mail: fanilazou@gna-gennimatas.gr 
 

Θέμα: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΚΔΗΛΩΗ ΓΝΔΙΑΦΓΡΟΝΣΟ»   

αξ γκςνίδμομε υηη ημ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΓΝΝΗΜΑΣΑ», πνμηίζεηαη κα πναγμαημπμηήζεη 

ένεοκα αγμνάξ γηα ηεκ πνμμήζεηα εκυξ (1) μθζαιμμιμγηθμφ Τπενήπμο πνμξ θάιορε 

ακαγθχκ ηεξ Πακεπηζηεμηαθήξ θιηκηθήξ, με πηζακυ πνμτπμιμγηζμυ 20.000,00€ πιέμκ 

ΦΠΑ.  

Έτομηας σπόυη:  

1. Σμ Ν. 2889/2001, «Βειηίςζε θαη Γθζογπνμκηζμυξ ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ Τγείαξ 

& άιιεξ δηαηάλεηξ» 

2. Σo Ν. 3329/2005 «Γζκηθυ φζηεμα Τγείαξ θαη Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ θαη ιμηπέξ  

δηαηάλεηξ». 

3. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 118, ημο Ν. 4412/2016, βάζεη ημο μπμίμο, «πνμζθογή ζηε 

δηαδηθαζία ηεξ απεοζείαξ ακάζεζεξ επηηνέπεηαη υηακ ε εθηημχμεκε αλία ηεξ 

ζφμβαζεξ, πςνίξ ΦΠΑ, είκαη ίζε ή μηθνυηενε απυ ημ πμζυ ηςκ 20.000 €». 

4. Σμ οπ’ αν. πνςη. 19176/14-06-2018 έγγναθμ ηεξ Καζεγήηνηαξ-Δηεοζφκηνηαξ ηεξ 

Πακεπηζηεμηαθήξ Οθζαιμμιμγηθήξ θιηκηθήξ ημο Νμζμθμμείμο, με ημ μπμίμ αηηείηαη 

ηεκ πνμμήζεηα εκυξ μθζαιμμιμγηθμφ Τπενεπμγνάθμο μ μπμίμξ κα πενηιαμβάκεη : 

Α scan probe βημμεηνίαξ, Β scan probe, A-δηαγκςζηηθυ probe, probe Παπομεηνίαξ, 

Δοκαηυηεηα πνμζζήθεξ probe UBM 40 MHz,μζυκε αθήξ, φζηεμα θαηαγναθήξ 

ορειήξ ακάιοζεξ, Γκζςμαηςμέκε βάζε δεδμμέκςκ, πμδμδηαθυπηε, δοκαηυηεηα 

ελαγςγήξ ηςκ απμηειεζμάηςκ. 
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5. Σμ υηη, ζφμθςκα με ηεκ Δηεοζφκηνηα ηεξ Πακεπηζηεμηαθήξ Οθζαιμμιμγηθήξ 

θιηκηθήξ ημο Νμζμθμμείμο, ε εκ ιυγς προμήθεια θνίκεηαη επείγοσζα θαη αμαγκαία 

γηα ηεκ ακηημεηχπηζε βανέςκ μθζαιμμιμγηθχκ πενηζηαηηθχκ.   

6. Σμ υηη ε δαπάκε πνμμήζεηαξ εκυξ μθζαιμμιμγηθμφ Τπενεπμγνάθμο εθηημάηαη υηη δε 

ζα λεπενάζεη ημ πμζυ ηςκ 20.000,00€ πιέμκ ΦΠΑ θαη ε μπμία ζα βανφκεη ημκ 

πνμτπμιμγηζμυ ημο Νμζμθμμείμο, με ανηζμυ Απυθαζεξ 2922/20-06-2018 θαη 

Κ.Α.Γ 7127Α. 

7. Σεκ οπ’ανηζμ 19368/15-06-2018 Απυθαζε ημο Δημηθεηή ημο Νμζμθμμείμο, 

ακανηεηέα ζημ δηαδίθηομ με ΑΔΑ:ΩΥ74690ΩΝ-P9Θ με ηεκ μπμία απμθαζίζηεθε 

ε ζογθνυηεζε επηηνμπήξ ζφκηαλεξ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ γηα ηεκ πνμμήζεηα εκυξ 

μθζαιμμιμγηθμφ Τπενεπμγνάθμο, πνμξ θάιορε ακαγθχκ ηεξ Πακεπηζηεμηαθήξ 

Οθζαιμμιμγηθήξ θιηκηθήξ. 

8. Σo οπ’ αν. πνςη. 22909/17-07-2018 πναθηηθυ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ γηα ηεκ 

πνμμήζεηα εκυξ Οθζαιμμιμγηθμφ Τπενήπμο, πνμξ θάιορε ακαγθχκ ηεξ 

Πακεπηζηεμηαθήξ θιηκηθήξ ημο Νμζμθμμείμο 

9. Σεκ οπ’ανηζμ 24/26-07-2018 (ζέμα 13μ ) Απυθαζε ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο 

ακανηεηέα ημ δηαδίθηομ με ΑΔΑ:Ω9Β4690ΩΝ-ΥΦ3 με ηεκ μπμία εγθνίζεθε : 

1 ) To οπ΄ανηζμ. 22909/17-7-2018 πναθηηθυ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ γηα ηεκ 

πνμμήζεηα εκυξ (1) Οθζαιμμιμγηθμφ Τπενήπμο, πνμξ θάιορε ακαγθχκ ηεξ Α΄ 

Πακεπηζηεμηαθήξ Οθζαιμμιμγηθήξ Κιηκηθήξ.  

2) H πνμζθογή ζηε δηαδηθαζία ηεξ απεοζείαξ ακάζεζεξ ημο άνζνμο 118 ημο 

Ν.4412/2016, δηα ζοιιμγήξ ζθναγηζμέκςκ πνμζθμνχκ, με ακάνηεζε ηεξ 

πνυζθιεζεξ εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ ζημ ΚΗΜΔΗ  θαη ζημκ ηζηυημπμ 

ΔΙΑΤΓΓΙΑ, γηα ηεκ πνμμήζεηα εκυξ (1) Οθζαιμμιμγηθμφ Τπενήπμο πνμξ θάιορε 

ακαγθχκ ηεξ Α΄ Πακεπηζηεμηαθήξ Οθζαιμμιμγηθήξ Κιηκηθήξ, με πηζακυ 

πνμτπμιμγηζμυ 20.000,00€ πιέμκ ΦΠΑ ήημη 24.800,00€ ζομπενηιαμβακμμέκμο 

ΦΠΑ. 

 

ημ πιαίζημ αοηυ παναθαιμφμε γηα ηεκ οπμβμιή πνμζθμνχκ απυ θάζε εκδηαθενυμεκμ 

μηθμκμμηθυ θμνέα ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ θάηςζη πνμδηαγναθχκ: 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οη πνμζθμνέξ, πένα απυ ηεκ ηεπκηθή πενηγναθή ημο πνμξ πνμμήζεηα είδμοξ, ζα πνέπεη 

επηπιέμκ κα πενηιαμβάκμοκ: Κςδηθυ εμπμνίμο, ηημή μμκάδμξ πςνίξ Φ.Π.Α., θςδηθυ 

παναηενεηενίμο θαη ακηηζημίπηζε με ηεκ ηημή ζε αοηυ, ημ πμζμζηυ ΦΠΑ πμο 

επηβανφκεηαη ημ είδμξ, ηα πιήνε ζημηπεία ηεξ πνμζθένμοζαξ εηαηνείαξ (επςκομία, 

ζημηπεία επηθμηκςκίαξ, ΑΦΜ, ΔΟΤ, οπεφζοκμξ επηθμηκςκίαξ) θαζχξ θαη ηα ζημηπεία 

ηςκ μίθςκ ημο ελςηενηθμφ (ζηηξ πενηπηχζεηξ εηζαγςγήξ ημο εκ ιυγς μεπακήμαημξ ),με 

ηηξ απαναίηεηεξ βεβαηχζεηξ ζοκενγαζίαξ. 

Σμ είδμξ ζα πνέπεη κα είκαη εημημμπανάδμημ. 

Καηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ μνίδεηαη ε 13/08/2018 

(έςξ 11:00). Οη πνμζθμνέξ (πνςηυηοπεξ θαη ακηίγναθα) ζα θαηαηίζεκηαη ζε θιεηζηυ 

θάθειμ ζημ πνςηυθμιιμ ημο Νμζμθμμείμο (θηήνημ 5, ΙΟΓΓΙΟ) θαη ζηε ζοκέπεηα, 

αθμφ μμκμγναθμφκ απυ ηεκ Πνμσζηαμέκε ηεξ Δημηθεηηθήξ Δηεφζοκζεξ ή ημκ 

Πνμσζηάμεκμ ηεξ Οηθμκμμηθήξ Τπμδηεφζοκζεξ, ζα αλημιμγεζμφκ απυ μνηζζείζα 

επηηνμπή.  

 

 

 

Η Ακαπιενχηνηα Δημηθήηνηα  

           Α.ΜΑΙΝΑ  

 

 

                                                      Η Πνμσζηαμέκε ηεξ Δημηθεηηθήξ Δηεφζοκζεξ 

 Ανγονχ Παπαπνήζημο 

 

Αθνηβέξ Ακηίγναθμ  

ε Σμεμαηάνπεξ ηεξ γναμμαηείαξ  

 

Κμηκμπμίεζε: ημήμα Πνμμεθειών  


