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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                        ΑΡ. ∆ΙΑΚ. : Φ 20/2016       
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»     
∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114     Αθήνα, 01.03.2016 
Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα 
Πληροφορίες: Ιωάννα Πολυχρονίδου 
Τηλέφωνο: 213-2088226 
Fax: 213-2088716 
E-mail: polyxronidou@hippocratio.gr 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 43.796,29€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ CPV 33140000-3 
(Φ20/2016) 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαµηλότερη Τιµή 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: 17.03.2016 

Ηµέρα: Πέµπτη 
Ώρα: 11:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ∆ΙΑΦΟΡΟ 
CPV 33140000-3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  44.689,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΝΑ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
To πλήρες κείµενο της διακήρυξης είναι αναρτηµένο σε ηλεκτρονική µορφή: 
             1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου: http://www.hippocratio.gr 
             2. Στην ιστοσελίδα του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr 

             3. Στην ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ http://eprocurement.gov.gr 

 
Η προθεσµία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 17.03.2016 ηµέρα  Πέµπτη και  ώρα 
10:00 π.µ. 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α’/22-3-94) και ιδίως το άρθρο 24 σχετικά µε την παρακράτηση 
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α’/01-02-1995) ‘Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων’, όπως ισχύει. 
3. Το Ν.2955/2001  (ΦΕΚ  256/Α’/02-11-2001)  «Προµήθειες  Νοσοκοµείων  και  λοιπών 
µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
4. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 256/Α′/02.03.2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
5. Το  Ν.3329/2005  (ΦΕΚ  81/Α’/04-04-2005)  «Εθνικό  Σύστηµα  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
6. Το   Ν.  3527/2007   (ΦΕΚ   25/Α΄/09-02-2007)   «Κύρωση   συµβάσεων   υπέρ   νοµικών 
προσώπων  εποπτευόµενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και 
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α’/18-06-2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει. 
8. Το Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως 
ισχύει. 
9. Τον Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α’/03-08-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» όπως ισχύει. 
10. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
11. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου µέσω σύµβασης. 
12. Το Ν. 4272/2014 ( ΦΕΚ 145/11.7.2014) άρθρο 47, Παρατηρητήριο Τιµών, « Σε περίπτωση 
που για είδη των προηγουµένων εδαφίων δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιµών του άρθρου 24 
του ν. 3846/2010 καταχωρηµένες τιµές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των 
σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προµήθειες αυτές θεωρούνται νόµιµες εφόσον οι 
τιµές τους δεν υπερβαίνουν τις συµβατικές τιµές που είχε συµφωνήσει ο φορέας µε την τελευταία 
συναφθείσα σύµβαση για τα ίδια είδη». 
13. Την εγκύκλιο που ορίστηκε µε το υπ’ αρ. 4972/15.12.2015 απόσπασµα πρακτικού της 
68ης/14.12.2015 (θέµα 6ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας σχετικά µε 
«Ενσωµάτωση σε ενιαίο κείµενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων» 
14. Την υπ΄ αρ. 6484 (ΦΕΚ 3693/Β/31.12.14) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισµός Φορέων 
διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων 
Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών − Παράταση του Προγράµµατος 
Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010,2011 και 2013.» 
15.Την υπ΄ αρ. πρωτ. 29057/23.07.2015 Απόφαση ∆ιοικητή 1ης Υ.Πε Αττικής περί ορισµού 
φορέων διενέργειας διαγωνισµών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 
16. Την υπ΄ αρ. 5108 (ΦΕΚ 3008/Β/31.12.15) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Παράταση 
Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, 
πιστώσεις 2015» 
17. Τη διενέργεια δηµόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών µε αρ. πρωτ. 18007/08.12.15 
& 630/19.01.2016 

18. Την υπ’ αριθ. 7/18.02.2016 (Θέµα 19ο) Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε την 
οποία εγκρίθηκαν  οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού  
∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ», 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.796,29€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), για την κάλυψη των 
αναγκών του Νοσοκοµείου 
19. Την υπ’ αριθ391/01.03.2016  (Α∆Α:ΩΨΥ64690ΩΣ-ΚΨΓ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, µε την οποία εγκρίθηκε δέσµευση πίστωσης ύψους 43.796,29€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 1311. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε κατάθεση γραπτών και σφραγισµένων προσφορών, για 

την προµήθεια ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.796,29€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠA, 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (Φ 20/2016). 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

17.03.2016 Πέµπτη 11:00 π.µ. 

 

 Οι προσφορές κατατίθενται µέχρι την 17.03.2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ΓΕΝΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκοµείου, όπου πρωτοκολλούνται. 

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες 

και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντων, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και ειδικότερα:  
1.Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύµφωνα µε το 
διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναµο.  

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του Π.∆. 
118/2007.  

3.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται ότι:  
3.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  
3.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  
3.3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή µέρος της προµήθειας  
3.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
3.5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.  
3.6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του 
προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 
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ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το 
περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
  2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και το τµήµα του έργου για το 
οποίο υποβάλλεται προσφορά.  
  2.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
   2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα  
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 
τα εξής:  
   3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».  
   3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
  3.3. TA  OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
   3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
   3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου 
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση 
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και 
που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά 
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση 
οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον 
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.  
6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων 
ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.  
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. 
Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον 
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η 
οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη 
συνέχεια της αξιολόγησης.  
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
9. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των 
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί 
νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του 
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
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10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, 
ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης.  
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης,  όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται.  
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται 
στη συνέχεια. Οι Προσφέροντες συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή παραρτήµατος, τις 
παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση:  
Α) Προσφερόµενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Β) Συµπληρωµένους τους πίνακες Συµµόρφωσης.  
Α) Προσφερόµενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Η ενότητα Προσφερόµενα είδη  πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των προσφεροµένων ειδών & τις τεχνικές 
προδιαγραφές τους.  Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα 
προσφερόµενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των 
απαιτήσεων της διακήρυξης. 
      (α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, 
την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της.  
      (β) Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική 
µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 
προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται 
ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα αναφέρεται επί ποινή απόρριψης ο κωδικός εµπορίου του 
προσφερόµενου είδους καθώς και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ, αν υπάρχει.  
Β) Πίνακες συµµόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Οι πίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά, συµπληρωµένοι 
σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να 
ακολουθήσει:  
1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συµπληρωθεί ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό 
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συµµόρφωση προς αυτόν, θεωρούµενο ως απαράβατο όρο 
σύµφωνα µε την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ » σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη µορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που 
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.  
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η 
οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του 
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που 
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κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή 
της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων της.  
5. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η 
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή . 
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι 
µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το πέρας του διαγωνισµού και δεν 
αποσφραγίζονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & 
Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του 
αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου.  
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς οι Προσφέροντες συµπεριλαµβάνουν, επί ποινή αποκλεισµού, υπό 
µορφή παραρτήµατος, συµπληρωµένο τον πίνακα Συµµόρφωσης του Παραρτήµατος ΙΙΙ στον οποίο 
υποχρεωτικά θα αναγράφουν τον αριθµό µητρώου του Παρατηρητηρίου Τιµών εάν υπάρχει.  
 
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή 
πρόσκληση εκτός αν λόγω εργασίας των µελών της επιτροπής (επειδή είναι Νοσοκοµείο) αποφασισθεί  
διαφορετική ηµεροµηνία & ώρα αποσφράγισης. Η νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης ανακοινώνεται στους 
ενδιαφεροµένους τηλεφωνικά ή µε φαξ.  Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι 
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται. 
2.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν αυθηµερόν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για τους συµµετέχοντες που πληρούσαν τους όρους των 
δικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση, µονογράφονται 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή, παραδίδεται στην Υπηρεσία (Γρ. Προµηθειών) και αποσφραγίζονται 
σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική 
ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 
3.Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισµό ή οι 
νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόµιµο παραστατικό εκπροσώπησης. 
Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας 
για κάθε προσφερόµενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται 
στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 
Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή που θέτουν όρο 
αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει ∆ηµόσια  
4. Οι τιµές είναι δεσµευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
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Ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πίνακας Συµµόρφωσης υποβολής Οικονοµικής Προσφοράς τον οποίο 
υποχρεούται ο Προσφέρων να συµπληρώσει. 
5. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο προµηθευτής 
υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας άνευ 
ΦΠΑ .  
6. Ισχύς προσφοράς 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί προµηθειών.  
8. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόµιση του τιµολογίου και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστηµα ύστερα από την θεώρηση του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις ως εξής: 

α)  Ε.Α.Α.: 0,10% 
β) Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% 
γ) Φόρος : 1% (υγρά καύσιµα), 4% (λοιπά αγαθά), 8% (υπηρεσίες) 

9.Η διάρκεια της σύµβασης είναι έως την εξάντληση των ποσοτήτων.  
10. Οι προσφερόµενες τιµές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος αυτού, θα εναρµονίζονται υποχρεωτικά µε τις τιµές του 
Παρατηρητηρίου Τιµών.  
11. Η παρούσα διακήρυξη έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:  
             1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου: http://www.hippocratio.gr 
             2. Στην ιστοσελίδα του ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr 
             3. Στην ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ http://eprocurement.gov.gr 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ 
ΑΡΙΑ∆ΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

ΕΙ∆Η 
 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
1417700108 

& 
1417800301 

Βελόνες περιβολβικής αναισθησίας 27G x 1 ¼ in 
(0.4 x 32mm) 

200 ΤΕΜ 290,28 

2 1418400101 
Βελόνες για υποτενώνειο αναισθησία 19G x 1 in 
(1.1 x 25mm) κεκαµµένη µε επιπεδωµένο άκρο 

20 ΤΕΜ 63,96 

3 
1417600401 

& 405 
Κυστεοτόµοι καψουλόρρηξης κεκαµµένη 27G 50 ΤΕΜ 50,43 

4 1417600204 Κυστεοτόµοι καψουλόρρηξης κεκαµµένη 25G 150 ΤΕΜ 151,29 

5 1418200202 
Κάνουλες υδροδιαχωρισµού επιπεδωµένες στο 
άκρο (25G 0.50x25mm) µε γωνίωση 7 ή 8 mm από 
το άκρο 

300 ΤΕΜ 405,90 

6 1418100303 
Κάνουλες πλύσης δακρυικού πόρου 26G 
κεκαµµένες 

150 ΤΕΜ 202,95 

7 1418600107 Θερµοκαυτήρες (οφθαλµολογικοί) 50 ΤΕΜ 390,53 

8 1418700405 
Άγκιστρα ίριδος εύκαµπτα (micro iris hook) σε 
συσκευασία 4 ή 5 τεµαχίων 

10 
ΣΥΣΚ ΤΩΝ 5 

ΤΕΜ 
369,00 

9 1423300403 ∆ακτύλιος σταθεροποίησης περιφακίου απλός 30 ΤΕΜ 881,40 

10 1419600401 Μαχαιρίδια καταρράκτου πλήρους λαβής 15ο 100 ΤΕΜ 233,09 

11 1419500209 
Μαχαιρίδια καταρράκτου πλήρους λαβής τύπου V-
lance ή MVR 19G ή 20G 

500 ΤΕΜ 2.146,35 

12 
1419500103-
04-213-214 

Μαχαιρίδια πλήρους λαβής για τοµή καταρράκτου 
(φακοθρυψίας) κεκαµµένα 2.75 & 3.0 mm 

500 ΤΕΜ 1.968,00 

13 1419800104 
Μαχαιρίδια για τη δηµιουργία σκληρικού πετάλου 
κεκαµµένα (bevel up) ηµισεληνοειδή και 
στρογγυλά 

50 ΤΕΜ 196,19 

14   Χαρτάκια φλουοροσκεΐνης 5000 ΤΕΜ 738,00 

15 1424100105 Χρωστικές για χρώση προσθίου περιφακίου 40 ΤΕΜ 379,68 

16 1420001601 
Χειρουργικά πεδία αποστειρωµένα οφθαλµολογικά 
µε διατεµνόµενο οθώνιο και σάκο περισυλλογής 
140x160mm (διαστάσεις κατά προσέγγιση) 

200 ΤΕΜ 564,77 

17 1420001701 
Χειρουργικά πεδία αποστειρωµένα οφθαλµολογικά 
µε διατεµνόµενο οθώνιο και σάκο περισυλλογής 
40x60  

150 ΤΕΜ 279,51 

18 1420400103 
Οφθαλµολογικό ταµπόν αποστειρωµένα (eye pads 
sterile) 

1300 ΤΕΜ 374,60 
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19 1410800404 

Σετ καταρράκτου (IPPO cataract pack) 

• 1 οφθαλµολογικό κάλυµµα 100*120 εκ. 
από ύφασµα 3ων στρωµάτων non woven 
µε διάφανη αυτοκόλλητη επιφάνεια 
χειρουργικού πεδίου µε ενσωµατωµένο 
τεµνόµενο οθόνιο 8*11 εκ., έναν  σάκο 
περισυλλογής υγρών & ελάσµατα 
µορφοποίησης 

• 2 µπλούζες χειρουργείου large 
• 2 απορροφητικές πετσέτες χεριών 
• 1 χειρουργικό πεδίο 70*90εκ. 2 

στρωµάτων 
• 1 κάλυµµα τραπεζιού 150*200εκ. 
• 4-5 τεµ γάζες 
• 1-2τεµ. ταµπόν οφθαλµού βαµβακερό 

(όχι αυτοκόλλητο) 

500 ΤΕΜ 7.318,50 

20 
1419501704-

03 
Πακέτα φακοθρυψίας   συµβατά µε το 
προσφερόµενο µηχάνηµα (µηχάνηµα 1) 

150 ΤΕΜ 11.992,50 

21 1419500903 ΣΤΥΛΕΟΙ       

21.1   

Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτοµής µιας χρήσης, 
τύπου γκιλοτίνας και πνευµατικής οδήγησης,  800 
κοπών το λεπτό και περισσότερο  συµβατός µε τα 
προσφερόµενα πακέτα φακοθρυψίας,  

20 ΤΕΜ 1.426,80 

21.2   
Στυλεός διαθερµίας συµβατός µε το προσφερόµενο 
µηχάνηµα 

12 ΤΕΜ 664,20 

21.3   
Στυλεός πλύσης αναρρόφησης αµφίχειρης 
λειτουργίας 

12 ΤΕΜ 295,20 

22   
Πακέτα φακοθρυψίας   συµβατά µε το 
προσφερόµενο µηχάνηµα (µηχάνηµα 2) 

50 ΤΕΜ 2.829,00 

22.1   
TIPS ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ συµβατά µε το 
προσφερόµενο µηχάνηµα 

32 ΤΕΜ 1.712,16 

22.2   
καλύµµατα συµβατά µε το προσφερόµενο 
µηχάνηµα 

50 ΤΕΜ 615,00 

22.3   
στυλεός προσθίας υαλοειδεκτοµής συµβατός µε το 
προσφερόµενο µηχάνηµα 

5 ΤΕΜ 492,00 

22.4   
ΣΤΥΛΕΟΣ φακοθρυψίας συµβατός µε το 
προσφερόµενο µηχάνηµα 

1 ΤΕΜ 6.765,00 

          43.796,27 

 

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-1 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ  
ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ) 
 

 Α. ΠΑΚΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ  
 1. Πακέτο φακοθρυψίας το οποίο περιλαµβάνει:  
    Α. Καλύµµατα έγχυσης. 
    Β. Κάλυµµα τραπεζιδίου. 
    Γ. Tip φακοθρυψίας από τιτάνιο 0.9 mm τοποθετηµένο σε κλειδί ευθύ ή κυρτό. 
    ∆. Θάλαµος δοκιµών. 
    Ε. Κασέτα φακοθρυψίας περισταλτικού τύπου, µε δυνατότητα ελέγχου τόσο του κενού όσο και της 

έγχυσης. 
    Στ. Επιπλέον εξαρτήµατα ανάλογα µε τον τύπο του µηχανήµατος, το είδος της κασέτας, 
    και τη χειρουργική τεχνική. 
 B. ΣΤΥΛΕΟΙ 
    1. Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτοµής µιας χρήσης, τύπου γκιλοτίνας και πνευµατικής οδήγησης, 
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        800 κοπών το λεπτό και περισσότερο  συµβατός µε τα προσφερόµενα πακέτα φακοθρυψίας. 
    2. Στυλεός διαθερµίας συµβατός µε το προσφερόµενο µηχάνηµα. 
    3. Στυλεός πλύσης αναρρόφησης αµφίχειρης λειτουργίας . 
    4. Probe φακοθρυψίας, τιτανίου, συµβατό µε το προσφερόµενο µηχάνηµα. 
Σηµείωση: τα επαναχρησιµοποιούµενα είδη, π.χ. στυλεός πλύσης αναρρόφησης, probe φακοθρυψίας, θα 
πρέπει να παρασχεθούν από την εταιρεία παροχής του µηχανήµατος ως συνοδός εξοπλισµός, άνευ 
αντιτίµου.  
 

2  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ                 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ 

 
1. Μηχάνηµα φακοθρυψίας υπερήχων τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο και για   υαλοειδεκτοµές 

προσθίου ηµιµορίου, µε περισταλτική αντλία µε δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας απέκκρισης 
καθώς και χρήση διαθερµίας. 

2. Να διαθέτει ελαφρύ στυλεό φακοθρυψίας, συµβατό µε χρήση µαχαιριδίου 0.9 mm. 
3. Να διαθέτει τηλεχειριστήριο ελέγχου των λειτουργιών του µηχανήµατος. 
4. Λειτουργία πρόσθιας πνευµατικής υαλοειδεκτοµής έως και 800 κοπών και άνω το λεπτό, µε στυλεό 

τύπου γκιλοτίνας. 
5. Λειτουργία αναρρόφησης 0-600mmHg. ∆υνατότητα ειδοποίησης µε µήνυµα στην οθόνη όταν ο ορρός 

στην φιάλη έχει σχεδόν τελειώσει  µε ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας και επαναλειτουργίας µε 
αντικατάσταση της φιάλης. 

6. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη που να επιτρέπει γραµµικό έλεγχο ισχύος υπερήχων και έντασης 
αναρρόφησης, και να υποστηρίζει λειτουργία αντίστροφης ροής (REFLUX). 

7. Να διαθέτει οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων, έγχρωµη και επίπεδη. 
8. Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών, ηλεκτρονικά ελεγχόµενο. 
9. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη πλήρως προγραµµατισµένο µε όσο το δυνατόν περισσότερο 

προγραµµατισµένες λειτουργίες. 
10. Να παρέχεται συντήρηση µηχανηµάτων και να πιστοποιείται η συντήρηση µε έκδοση αναφοράς 

σύµφωνα µε την Κοινοτική οδηγία IEC 62353-ED 1.0B2007. 
Σηµείωση: τα επαναχρησιµοποιούµενα είδη, π.χ. στυλεός πλύσης αναρρόφησης, probeφακοθρυψίας, θα 
πρέπει να παρασχεθούν από την εταιρεία παροχής του µηχανήµατος ως συνοδός εξοπλισµός, άνευ αντιτίµου.  
OΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ, ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΤΕΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ. 
 
 
                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-2 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ-
ΥΑΛΟΕΙ∆ΕΚΤΟΜΗΣ 

1. Το προσφερόµενο  µηχάνηµα να είναι τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονο και συµβατό µε τις τελευταίες 
εξελίξεις κατάλληλο για φακοθρυψία  υπερήχων, πρόσθια  υαλοειδεκτοµή και διαθερµία. 
2. Να διαθέτει  ενσωµατωµένη  αντλία VENTURI που διαθέτει  ρύθµιση απόκρισης της χωρίς να απαιτείται 
εξωτερική χρήση αέρα για τη λειτουργία του. 
3. Να διαθέτει ελαφρύ στυλεό  φακοθρυψίας σε συχνότητα λειτουργίας υπερήχου 28,5khz. 
4. Οι τιµές στη λειτουργία αναρρόφησης να είναι 0mmHg έως τουλάχιστον 600mmHg. 
5. Να διαθέτει λειτουργία πρόσθιας υαλοειδεκτοµής τύπου «γκιλοτίνας» µε δυνατότητα τουλάχιστον 800 
κοπές ανά λεπτό και να φέρει υποχρεωτικά σύστηµα υαλοειδεκτόµου. 
6.Να διαθέτει τηλεχειριστήριο έλεγχου των βασικών λειτουργιών του µηχανήµατος(φωτιζόµενο). 
7.Να διαθέτει προγραµµατιζόµενο ποδοχειριστήριο το οποίο να υποστηρίζει τη λειτουργία αντίστροφης 
ροής(reflux).Με λειτουργία γραµµικού έλεγχου καθώς και διπλού γραµµικού έλεγχου(dual linear).Να 
συνδέεται ασύρµατα µε τεχνολογία Bluetooth.Να διαθέτει τέσσερεις προγραµµατιζόµενους περιφερικούς 
διακόπτες. 
8. Να διαθέτει ενσωµατωµένο αυτοµατοποιηµένο άξονα ορρού. 
9. Να διαθέτει απεριόριστο αριθµό προγραµµάτων για χειρουργούς και χειρουργικές τεχνικές. 
10.Να φέρει σύστηµα για µελλοντικές αναβαθµίσεις λογισµικού. 
11.Να υπάρχει απόλυτη και άµεση κάλυψη σε ανταλλακτικά. 
12.Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας. 
13.Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών. 
 

ΑΔΑ: 70ΓΓ4690ΩΣ-Ζ1Ο



 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φ 20/2016                                                       ΣΕΛΙ∆Α 11 από 11 
   

       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 
 Α. ΚΑΣΕΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

1. Κασέτα φακοθρυψίας ανοικτού τύπου µε κλειδί, θάλαµο δοκιµών και sleeve, αποστειρωµένο 
κάλυµµα του τραπεζιού του µηχανήµατος, αποστειρωµένο κάλυµµα της οθόνης, αποστειρωµένο 
κάλυµµα του τηλεχειριστηρίου, για επεµβάσεις τοµής άνω των 2,2mm.Να αποτελείται από 
σωληνώσεις πλύσης - αναρρόφησης και κασέτα συλλογής υγρών αδειαζόµενη, χωρητικότητας 
300cc.Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε στυλεό και να συνδυάζει την ενέργεια των ανάλογων τύπου 
υπερήχων. 

B. TIPS-SLEEVES 
1.Tip φακοθρυψίας, κυρτό 0,9mm 30° τύπου mini flared για επεµβάσεις µικρής τοµής 2,60 εως 2,75 mm 
χωρίς επικάλυψη τεφλόν, πολλαπλών χρήσεων. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε στυλεό,να είναι συµβατό µε 
την ανωτέρω κασέτα. 
2. Καλύµµατα έγχυσης (sleeves) για τοµές 2,60 εως 2,75mm,συµβατά µε τα ανωτέρω Tips. 
Γ. ΣΤΥΛΕΟΙ 
1. Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτοµής µιας χρήσης, τύπου «γκιλοτίνας», πνευµατικής οδήγησης, 800 κοπών 
το λεπτό µε κάνουλα έγχυσης. 
2.Στυλεός φακοθρυψίας συµβατικών υπερήχων µε έξι κρυστάλλους για την δηµιουργία υπέρηχου σε 
συχνότητα 28,5khz.Να διαθέτει βιδωτή υποδοχή έγχυσης. 
 
Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να προσαρµόζονται σε ένα µηχάνηµα φακοθρυψίας, που θα διαθέσει 

ο προµηθευτής για τη διενέργεια των επεµβάσεων καταρράκτου του Νοσοκοµείου.» 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΝΑΙ   

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΤΕΜ. 

ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(TEM.) 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ (€) 

 

       

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ   
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