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ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προμικειασ ενόσ χειρουργικοφ 

προβολζα ςτθν αίκουςα 1 των Κεντρικϊν Χειρουργείων  του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» διάρκειασ ενόσ 
μινα και προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 
(CPV: 50420000-5) και διάρκειασ ςφμβαςθσ ενόσ μινα (Φ210 /2019)» 

 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ»  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Σο ν.4605 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019), «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 8

θσ
 Ιουνίου 2016….. ….και άλλεσ 

διατάξεισ». 
2. Σο ν.4542 (ΦΕΚ 95/Α’/01.06.2018), άρκρο τζταρτο, παρ. 2β, «Κφρωςθ τθσ υμφωνίασ μεταξφ τθσ 
Κυβζρνθςθσ… και λοιπζσ διατάξεισ». 
3. Σο ν.4472 (ΦΕΚ 74/Α’/19.05.2017), «υντάξεισ απολφςεισ, ςυνδικαλιςτικά …κ.λ.π.», όπωσ ιςχφει. 
4. Σο ν.4523/2018 (ΦΕΚ Αϋ41) «Διατάξεισ για τθν παραγωγι τελικϊν προϊόντων Φαρμακευτικισ 
Κάνναβθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
5. To ν.4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ιςχφει. 
6. Σο ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
7. To ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 
8. Σθν παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ». 
9. To ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 
10. To ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Αϋ/04.04.2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
λοιπζσ διατάξεισ». 
11. To ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α’/02-11-2001) «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ 
των Πε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ». 
12. To ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ». 
13. To ΠΔ 80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει. 
14. Σο υπ. αρ. 16407/611-2019 αίτθμα των Κεντρικϊν Χειρουργείων 
15. Σθν υπ. αρ. πρωτ. 28/30-7-2015 ( Θζμα 33) ΑΔ με τισ ιςχφουςεσ εγκεκριμζνεσ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ. 
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16. Σθν υπ. αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13.05.16 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Διοριςμόσ Διοικιτριασ ςτο 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ", αρμοδιότθτασ 1

θσ
 Τ.ΠΕ. Αττικισ» (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 

250/19.05.2016). 
17. Σθν υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.38747/23.05.2019 (ΦΕΚ ΤΟΔΔ/302/27.05.2019) Κοινι Τπουργικι 
Απόφαςθ ςχετικά με "Παρατάςεισ κθτείασ Διοικθτϊν Νοςοκομείων τθσ 1θσ, 2θσ, 4θσ και 7θσ 
Τγειονομικισ Περιφζρειασ και Αναπλθρωτϊν Διοικθτϊν Νοςοκομείων τθσ 2θσ και 4θσ Τγειονομικισ 
Περιφζρειασ 
18. Σθν υπ. αρ. Τ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β’/14.02.2013) ΚΤΑ ςχετικά με τον «Οργανιςμό του Γ.Ν.Α. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» όπωσ ιςχφει. 
19. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα προκαλείται δαπάνθ, θ οποία κα ανζρχεται ςυνολικά ζωσ του 
ποςοφ των 15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και κα καλυφκεί από τον Προχπολογιςμό του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ», ςφμφωνα με τθν υπ. αρ 1877/25-11-2019 Απόφαςθ 
Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ   ( ΑΔΑ: 7Η54690Ω-ΙΝΦ) 
 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

Κάκε ενδιαφερόμενο υποψιφιο
1
 προμθκευτι να υποβάλει ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά για 

τθν ανάκεςθ των προμθκειϊν του Παραρτιματοσ Α’ τθσ παροφςθσ, ςε κλειςτό φάκελο, ο οποίοσ κα 

φζρει τθν ζνδειξθ «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προμικειασ ενόσ 

χειρουργικοφ προβολζα ςτθν αίκουςα 1 των Κεντρικϊν Χειρουργείων  του Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» διάρκειασ 

ενόσ μινα και προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ με κριτιριο 

ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)       

(CPV: 50420000-5) και διάρκειασ ςφμβαςθσ ενόσ μινα (Φ210/2019» ςτο Σμιμα Γραμματείασ 

(Πρωτόκολλο) του Νοςοκομείου μζχρι τθν 9
θ
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ και ϊρα 9:30 π.μ. Οι προςφορζσ που 

υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία ΕΚΠΡΟΘΕΜΑ δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

1. Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο Σμιμα Προμθκειϊν, (Κτίριο 

Διοίκθςθσ 1
οσ

 Όροφοσ) του Νοςοκομείου τθν  9
θ
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 10:00 π.μ 

2. Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ κα υποβάλουν προςφορά για το ςφνολο τθσ προμικειασ. 

Σμθματικζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται. 

3. Προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία είναι θ κφρια απαςχόλθςθ των ςυμμετεχόντων - 

φορζων να είναι ςυναφισ με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. 

4. Περιεχόμενο προςφοράσ: Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν μία και μοναδικι 

προςφορά ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο κα εμπεριζχονται:  

4.1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) αποδζχεται τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και θ προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με αυτοφσ β) τα 

προςφερόμενα είδθ ικανοποιοφν πλιρωσ τισ παρατικζμενεσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ ελάχιςτεσ 

τεχνικζσ απαιτιςεισ  ( Παράρτθμα Αϋ) και γ) ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι 90 θμζρεσ από 

τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

Για τθν προαναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ. 

                                                 
1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία έσοςν θςζικά ή νομικά ππόζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενώζευν οικονομικών θοπέυν, ηα μέλη 
αςηών, πος είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

Α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 
Β) κπάηορ-μέλορ ηος Δςπυπαφκού Οικονομικού Χώπος (Δ.Ο.Χ.), 

γ) ηπίηερ σώπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπώζει ηη ΣΓΣ, ζηο βαθμό πος η ςπό ανάθεζη δημόζια ζύμβαζη καλύπηεηαι από ηα 
Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειώζειρ ηος ζσεηικού με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ Σςμθυνίαρ, καθώρ και  
δ) ζε ηπίηερ σώπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ’ ηηρ παπούζαρ παπαγπάθος και έσοςν ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ 

ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιών ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν. 
2. Οι ενώζειρ οικονομικών θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινών ζςμππάξευν, δεν απαιηείηαι να πεπιβληθούν 

ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην ςποβολή πποζθοπάρ.  
3. Σηιρ πεπιπηώζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ από ένυζη οικονομικών θοπέυν, όλα ηα μέλη ηηρ εςθύνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ 
απσήρ αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον. 

ΑΔΑ: Ψ9844690ΩΣ-Λ9Τ





4.2. Οικονομικι Προςφορά: τον φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

τοποκετοφνται τα οικονομικά ςτοιχεία, με τθν τιμι τθσ προςφοράσ ςε Ευρϊ. Θα περιγράφονται 

τα προςφερόμενα είδθ, κακϊσ και θ προςφερόμενθ ςυνολικι τιμι χωρίσ και με ΦΠΑ. 

τθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ 

επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ κα 

δίδεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ.  

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Προςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ. 

ε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Προςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν 

δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να 

υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

5. Θ κατακφρωςθ τθσ ανάκεςθσ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) για το ςφνολο τθσ προμικειασ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. ε περίπτωςθ κατάκεςθσ ιςότιμθσ προςφοράσ, το Νοςοκομείο κα 

προβεί ςε δθμόςια κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 

προςφορζσ. 

6. Διάρκεια φμβαςθσ: Για τθν παροχι τθσ προμικειασ κα ςυναφκεί ςφμβαςθ διάρκειασ ενόσ (1) 

μινα από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ 

ιςχφουν. ε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ εντόσ των χρονικϊν ορίων που παρζχονται ςτον προμθκευτι 

ζχουν εφαρμογι οι ανάλογεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 

7. Προχπολογιςμόσ προμικειασ: Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια δεν δφναται να υπερβεί 

το ποςό των 12.096,77€ πλζον  ΦΠΑ. 

8. Ο τελικόσ προμθκευτισ, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, κα 

πρζπει να προςκομίςει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά ςφμφωνα με 

το άρκρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016: 

8.1. α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Θ υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ 

εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των 

ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

8.2. β. Φορολογικι ενθμερότθτα.  

8.3. γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  

8.4. δ. Πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ιςχφον καταςτατικό, από όπου να προκφπτουν τα μζλθ και ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ.  

9.  Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να 
κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% 
του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων τθσ φμβαςθσ. 

10. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ  επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι  και 
ποιοτικι) παραλαβι τθσ προμικειασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από 
τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να καλφπτει όλθ τθν χρονικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν προβλεπόμενων παρατάςεων 
επαυξθμζνοσ κατά ζνα (1) επιπλζον μινα. 
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11. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει  μετά τθν παραλαβι τθσ προμικειασ, θ οποία κα 

πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ αρμόδιασ προσ τοφτο επιτροπισ και τθν 

προςκόμιςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν. 

12. Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτο ΚΘΜΔΘ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου ςτθν 

διαδρομι www.hippocratio.gr  Θζματα Προμθκειϊν  Προμικειεσ  Διαγωνιςμοί. 

13. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τριμελι επιτροπι ςυγκροτοφμενθ από τα 

ακόλουκα μζλθ:  1.1 Πουλάκθ Αικατερίνθ ΣΕ Νοςθλευτικισ 

                                1.2 Μπατςικοφρασ Γεϊργιοσ ΣΕ Νοςθλευτικισ 

                                1.3 Μπονζλθσ Ανδρζασ ΔΕ Σεχνικοφ 

14.Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊςει, αναςτείλει, τροποποιιςει ι μετακζςει 

χρονικά τθν παροφςα διαδικαςία χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ, κακϊσ και να διακόψει 

διαπραγματεφςεισ ι ςυνομιλίεσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο, χωρίσ καμία ευκφνθ ζναντι των 

ςυμμετεχόντων ι/και τρίτων προςϊπων. 

15.θμειϊνεται ότι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από 

τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 

κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, όπωσ αυτζσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ 

του Προςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 
1.BIOSENSE 
 E-mail: chryssadakos@biosense.gr 
 
2.AIMED 
E-mail: info@aimed.gr 
 
3.DRAEGER HELLAS AE 
E-mail: gogodalekou@draeger.com 
 
4.KARL STORZ 
 E-mail: info-gr@karlstorz.com 
 
5. Κάκε άλλο ενδιαφερόμενο 
 
  

 

 Εςωτερικι διανομι:  

 -Τποδιεφκυνςθ Οικονομικοφ 

 -Σμιμα Προμθκειϊν 

http://www.hippocratio.gr/
mailto:info-gr@karlstorz.com
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΠΡΟΒΟΛΕΑ  

 
1. Ο υπο προμικεια διπλόσ χειρουργικόσ προβολζασ κα πρζπει να είναι καινοφργιοσ , τελευταίασ 

τεχνολογίασ, αμεταχείριςτοσ, αρίςτθσ ποιότθτασ και καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα αςφαλείασ.  

2. Να αποτελείται από μία κφρια και μια δορυφόρο κεφαλι. 

3. Να είναι κατάλλθλοσ για ανάρτθςθ από τθν οροφι και ςφνδεςθ ςτο δίκτυο πόλθσ 220V, 50Hz.  

Να είναι χαμθλισ κατανάλωςθσ ρεφματοσ. 

4. Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ με υψθλισ ποιότθτασ λαμπτιρεσ LED τελευταίασ τεχνολογίασ, 

και πιςτοποιθμζνο προϊόν με ςιμανςθ CE, IEC 60601-2-41 

5. Ο κφριοσ προβολζασ και ο δορυφόροσ να μποροφν να κινοφνται περιμετρικά, ςτον κάκετο άξονα 

και να παίρνουν οποιαδιποτε κλίςθ και κζςθ μζςω διπλϊν ςυςτθμάτων ανάρτθςθσ και 

περιςτροφισ τθσ κεφαλισ.  

6. Να διακζτει ομοιόμορφα κατανεμθμζνα πολλαπλά λευκά LEDs. Να αναφερκεί θ τεχνολογία και 

θ γενιά των LED για αξιολόγθςθ. 

7. LED  να αναφερκοφν επιπλζον χαρακτθριςτικά του προβολζα προσ αξιολόγθςθ. 

8. Σο ςφςτθμα να είναι ςκιαλυτικό και να αποδίδει πεδία εςτίαςθσ ελεφκερων ςκιάςεων. 

a. Εναπομείνουςα φωτεινότθτα με μια μάςκα να είναι περίπου  80% 

b. Εναπομείνουςα φωτεινότθτα με δυο μάςκεσ να είναι περίπου 65% 

c. Εναπομείνουςα φωτεινότθτα ζνα ςωλινα να είναι ίςθ με το 100% 

d. Εναπομείνουςα φωτεινότθτα με μία μάςκα και ζναν ςωλινα να είναι περίπου 65% 

e. Εναπομείνουςα φωτεινότθτα με δυο μάςκεσ και ζναν ςωλινα να  είναι περίπου  60%ϋϋ 

    Για τον δορυφόρο προβολζα: 

a. Εναπομείνουςα φωτεινότθτα με μια μάςκα να είναι περίπου  65% 

b. Εναπομείνουςα φωτεινότθτα με δυο μάςκεσ να είναι περίπου  60% 

c. Εναπομείνουςα φωτεινότθτα ζνα ςωλινα να είναι ίςθ με το 100% 

d. Εναπομείνουςα φωτεινότθτα με μία μάςκα και ζναν ςωλινα να είναι περίπου 65% 

e.  Εναπομείνουςα φωτεινότθτα με δυο μάςκεσ και ζναν ςωλινα να είναι περίπου  60%ϋϋ  

9. Θ ποιότθτα και θ ιςχφσ του αποδιδόμενου φωτιςμοφ να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 Φωτεινι ζνταςθ (Lux)  Κφριοσ προβολζασ :  150.000 Lux τουλάχιςτον 

     Δορυφόροσ :              120.000 Lux τουλάχιςτον 

 Θερμοκραςία χρϊματοσ  Κφριοσ προβολζασ:   4.400 Kelvin τουλάχιςτον 

Δορυφόροσ :             4.400 Kelvin τουλάχιςτον 

 Δείκτθσ αποδιδόμενου χρϊματοσ 93 τουλάχιςτον. 

 

10. Να διακζτουν ρυκμιηόμενθ διάμετρο φωτεινοφ πεδίου από 20cm εωσ τα 30 cm περίπου, θ 

οποία να επιτυγχάνεται θλεκτρονικά από το panel του βραχίονα τθσ κάκε κεφαλισ ι μζςω τθσ 

αποςτειρϊςιμθσ χειρολαβισ. 

11. Οι χρθςιμοποιοφμενεσ λυχνίεσ  LED να είναι μεγάλου χρόνου ηωισ, τουλάχιςτον  30.000 ωρϊν, 

για απϊλεια ζνταςθσ φωτιςμοφ αυτϊν 20% τθσ μζγιςτθσ. 

12. Να διακζτει ενςωματωμζνα επί τθσ κεφαλισ χειριςτιρια ελζγχου τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ και 

ενεργοποίθςθσ του φωτιςμοφ ενδοςκόπθςθσ. 
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13. Να αυξάνει τθν κερμοκραςία ςτθν περιοχι τθσ κεφαλισ του χειρουργοφ κατά 1ºc ι λιγότερο.  

14. Να προςφερκεί προσ επιλογι επιπλζον βραχίονασ για ςτιριξθ α). ενόσ μόνιτορ, β). δφο μόνιτορ, 

γ). επιπλζον προβολζα. 

15. τον κφριο προβολζα να υπάρχει προκαλωδίωςθ  για μελλοντικι εγκατάςταςθ κάμερασ. 

16. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ  κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO κατά 13485:2003 και  ο 

προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ  ISO  ΚΑΣΆ 13485:2003 και ISO 9001:2008.  

17.  Σο όλο ςφςτθμα να φζρει το κατάλλθλο ςχεδιαςμό ϊςτε να διευκολφνεται απολφτωσ θ 

γραμμικι ροι ςε φπαρξθ κλιματιςμοφ laminar Flow 

18. Να δοκεί εγγφθςθ τουλάχιςτον δυο(2)  ετϊν.   
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