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ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 194/22 ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

«ΔΓΚΡΙΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΓΟΦΑΚΧΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΤΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ 

ΓΙΑΣΗΜΑ ΣΔΑΡΧΝ (4) ΜΗΝΧΝ» 

Ο Γιοικηηήρ ηος Νοζοκομείος, αθού έλαβε ςπότη: 

(1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ  θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη  

(2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

(3) Σν   ππ΄ αξηζκ. 15768/14.11.2022 αίηεκα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Οθζαικνινγηθήο θιηληθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(4) Tελ αξηζ. 26/25.11.2022(Θ.4) (ΑΓΑ: ΦΦΤΘ46906Χ-ΟΤ5, ΑΓΑΜ: 22REQ011770295), Οξζή 

Δπαλάιεςε ηεο Απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ Έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο παθέησλ θαθνζξπςίαο 

θαη ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ απηώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ηεζζάξσλ (4) κελώλ, θαη Οξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ 

(5) Σελ αξηζ. πξση. 1356/06.12.2022 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Α/Α: 1858 θαηαρώξεζεο ζην 

Μεηξών Γεζκεύζεσλ/Βηβιίν Δγθξίζεσλ & Δληνιώλ Πιεξσκήο (ΑΓΑΜ: 22REQ011770314, ΑΓΑ: 

69Δ46906Χ-Ο6Φ) 

  

αρ πποζκαλεί να αποζηείλεηε: 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά για ηην ππομήθεια παθέησλ θαθνζξπςίαο θαη ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ απηώλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο Οθζαικνινγηθήο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελώλ πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 33.545,18 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13% (ΚΑΔ: 1311), νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ παξαθάησ, κέρξη ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 16.12.2022 και ώπα 12.00 π.μ. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

      Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιώζζα (ελεκεξσηηθά θαη 

ηερληθά θπιιάδηα κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε 

ζηελ ειιεληθή). 

 

 

 

   ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                                          

                                Ισάλληλα, 09.12.2022 

       ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

     6
η
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

       «Γ. ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ»  

                               Αξηζ. Πξση. :16894 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΛΔΧΦΟΡΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ 

Σ.Κ.: 454 45 ΙΧΑΝΝΙΝΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Β.ΝΣΔΣΙΚΑ  

ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 26513 66625 

FAX: 26510 29470 

e-mail:vntetsika@gni-hatzikosta.gr  

 

ΠΡΟ:  ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ     

 

  

ΚΟΙΝ: 

1. Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/ 

 ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

 

mailto:e-maill.papazisi@gni-hatzikosta.gr
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Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ 

πξνζθέξνληα, ην δε αξκόδην όξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη 

θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρόλ δηόξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, όηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζώζεηο 

πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

Μέζα ζην θάθειν ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία  

θαηά πξνηίκεζε θαη πξνο δηεπθόιπλζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ζε μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο ζε δύν 

αληίηππα, έλα πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν, κε  ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη σο εμήο: 

«ΠΡΟ:  Γεληθό Νοζοθοκείο Ιωαλλίλωλ «Γ. Υαηδεθώζηα» 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ηελ αρηζκ 194/22  ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

γηα ηελ  «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΓΟΦΑΚΧΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΤΣΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ 

ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 

ΣΔΑΡΧΝ (4) ΜΗΝΧΝ» 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 16/12/2022  θαη ώρα 12.00  π.κ» 

1.ΦΑΚΔΛΟ Α με ηην ένδειξη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.ΦΑΚΔΛΟ Β με ηην ένδειξη ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

3.ΦΑΚΔΛΟ Γ με ηην ένδειξη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Α. Φάκελορ Γικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ 

Πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 

παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινύκε ζύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 305 ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο λόκνπ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1ν Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος όλυν ηυν μελών ηος Γ κε ρξόλν έθδνζεο έσο ηξεηο (3) μήνερ ππιν ηην 

ςποβολή ηοςρ). 

2ν Πιζηοποιηηικό ΓΔΜΖ ή ιζσύον καηαζηαηικό από όπνπ λα πξνθύπηνπλ εκθαλώο ηα κέιε ηνπ Γ θαζώο θαη ν 

λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο κε ρξόλν έθδνζεο έυρ 30 επγάζιμερ ημέπερ ππιν ηην ςποβολή ηοςρ. 

3ν Φοπολογική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΗΗ ΔΚΣΟ ΔΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΚΣΟ 

ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ιζσύ ηον σπόνο ςποβολήρ ηηρ. 

4ν Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΗΜΟΠΡΑΙΔ θαη λα είλαη ζε ιζσύ ηον σπόνο 

ςποβολήρ ηηρ. 

5ν Δκηύπυζη ηηρ καπηέλαρ “ηοισεία Μηηπώος/ Δπισείπηζηρ” από ηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε κε 

αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο με ημεπομηνία εκηύπυζηρ μεηά ηην ημεπομηνία ηηρ 

παπούζαρ ππόζκληζηρ. 

6ν Τπεύθςνη δήλυζη πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ηεο θύξσζεο ηνπ νξηδόληηνπ απνθιεηζκνύ, 

ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  (άξζξν 74 παξ.4 Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

από ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021) 

7ν Τπεύθςνη δήλυζη ηνπ Ν. 1599/1986, όηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα δειώλεη όηη: i) απνδέρεηαη πιήξσο 

ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ii) ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη αθξηβή, 

iii) παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί 

αλαβνιήο ή αθύξσζεο – καηαίσζεο ηεο παξνύζεο δηαδηθαζίαο. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
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Β. Φάκελορ ηεσνικήρ πποζθοπάρ 

ηνλ θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζύκθσλα 

κε ην Παξάξηεκα (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο). 

Γ. Φάκελορ οικονομικήρ πποζθοπάρ 

Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζα θαηαηεζεί κε ηηκή ζε επξώ. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη 

νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζώο θαη θάζε άιιε λόκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ, πνπ ζα δίλεηαη μερσξηζηά, είηε σο πνζνζηό, είηε σο απόιπηε ηηκή.  

Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο δεν πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε. 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξόλν πιεξσκήο θαη ζε ρξόλν πξνζδηνξηδόκελν από ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή 

δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ.  

Γηα όιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λόκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Από θάζε ηηκνιόγην 

ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη όιεο νη λόκηκεο θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θάζε θνξά Νόκνπο θαη ηηο 

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ.  

Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη αθόινπζεο: 

α) Τπέξ Οξγαληζκώλ Φπρηθήο Τγείαο (Φ.Δ.Κ. 545 Β’ /24-3-’09): 2,00 %. 

β) Ο πξνβιεπόκελνο από ην άξζξν 64 Κεθ. Β παξ. 2 ηνπ Ν. 4172/13 θόξνο εηζνδήκαηνο αμίαο 4% γηα πιηθά, ν 

νπνίνο παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο επί θαζαξνύ πνζνύ. 

γ) Σέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνύ 3% επί ηνπ πνζνύ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. 

πνζνζηνύ 20%. 

δ) Κξάηεζε ύςνπο 0,1% επί όισλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ N.4412/16 θαη ζηνλ Ν.4413/2016 (Α' 148), 

αμίαο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξώ, αλεμάξηεηα από ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην όλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκό ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΗ.Τ.). Η θξάηεζε απηή ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο 

θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο 

ζύκβαζεο (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). ηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνύλ 

ραξηόζεκν 3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. Ο αλαινγνύλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηό (%) βαξύλεη ην 

Ννζνθνκείν. 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλόκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξόζθιεζεο. 

Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δεθαπέληε (15) εκεξώλ ρσξίο ν αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα 

ππνγξάςεη ηε ύκβαζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη, ζύκθσλα κε ηηο παξ. 4 θαη 

7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ απαηηνύληαη. Γηα ό, ηη δελ πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα 

πξόζθιεζε εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

Ο    ΓΗΟΗΚΖΣΖ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

                                                                                                                                              

ΠΤΡΗΓΧΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΟΟΣΗΣΕ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

A/A ΖΗΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΟ. 
 ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΤΝ.ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 

13% 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Π.Σ. ΚΑΕ 

1 

Ενός τεμαχίου, αςφαιρικόσ, με δυο 

οπζσ  μια ςτθ βάςθ κάκε αγκφλθσ για 

καλφτερθ κατανομι πίεςθσ, με δείκτθ 

διάκλαςθσ άνω του 1,40. Διάμετροσ 

οπτικισ ηϊνθσ 5,5 ζωσ  6 χιλιοςτά, 

ολικι διάμετροσ 12,5 ζωσ 13 χιλιοςτά. 

Να διατίκεται ςε μεγάλο εφροσ 

διοπτριϊν Αναδιπλοφμενοσ, μικρισ 

τομισ. 

100 82,00 8200,00 1066,00 9266,00 

ΣΙΜ.Τ

ΜΒ. 

(82,00) 

1311 

2 

Ενδοφακός υδρόφοβος ακρυλικός  

ενός υλικοφ αςφαιρικόσ με ολικι 

διάμετρο 13mm οπτικι διάμετρο 6mm 

και δείκτθ διάκλαςθσ  1,55 χωρίσ 

επικάλυψθ θπαρίνθσ να διατίκεται ςε 

μεγάλο εφροσ διοπτριϊν και να ζχει 

φίλτρο για τθν μπλε ακτινοβολία να 

είναι προφωρτομζνοσ ςε ενκετιρα 

μιασ χριςθσ.  

80 92,95 7436,00 966,68 8402,68 

ΣΙΜ.Τ

ΜΒ. 

(92,95) 

1311 

3 

Δλδοθαθός αθρσιηθός 

σδρόθοβος,αλαδηπινύκελνο νπηζζίνπ 

ζαιάκνπ, αθξπιηθόο, αζθαηξηθόο κε 

δείθηε δηάζιαζεο 1,51 ηνπιάρηζηνλ, 

ηξηώλ ηεκαρίσλ, ηθαλνύ κήθνπο 13 ΜΜ 

γηα ζηήξημε ζηελ αύιαθα ηνπ αθηηλσηνύ, 

θαη νπηηθήο δώλεο 6ΜΜ ακθίθπξηνο, 

ρσξίο θίιηξν θαηά ηεο κπιέ 

αθηηλνβνιίαο κε αγθύιεο blue 

PVDF,ηύπνπ MODIFIED C LOOP θαη 

γσλία αγθπιώλ 5 κνίξεο, πιήξσο 

πξννπιηζκέλνο ζε ζύζηεκα έλζεζεο 

ηύπνπ ζύξηγγαο κε αζθάιεηα ηξηώλ 

ζηαδίσλ θαη άθξν εκβόινπ ειεγρόκελεο 

έλζεζεο γηα έλζεζε από κηθξή ηνκή.   

45 110,00 4950,00 643,5 5593,5 
 

1311 

4 

Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, 

υδρόφοβος, ακρυλικός, 

αναδιπλοφμενος, οπιςκίου καλάμου, 

ενόσ τεμαχίου αςφαιρικόσ με φίλτρο 

κατά τθσ μπλε ακτινοβολίασ. 

Aμφίκυρτοσ με γωνία αγκυλϊν 0 

μοιρϊν, διάμετρο οπτικισ ηϊνθσ 

6.0mm και ολικι διάμετρο 13.0mm. 

Δείκτθσ διάκλαςθσ 1.548, ςε εφροσ 

διοπτριϊν από +6.0D ζωσ +30.0D ανά 

0.5D (διοπτρία). Να είναι 

προοπλιςμζνοσ (preloaded) ςε 

ενκετιρα “4 ςε 1” multiSert μίασ 

χριςθσ και θ ζνκεςθ του να μπορεί να 

πραγματοποιθκεί από τομι 2.2mm. 

70 130,00 9100,00 1183,00 10283,00 
  





5 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

«ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ» 

Ω ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ ΜΕ α/α 2 

 

Σο μθχάνθμα να είναι πλιρεσ, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτιματα 

που απαιτοφνται για τθ διενζργεια πλιρουσ πράξθσ. Σα τεχνικά κλπ. χαρακτθριςτικά που κα αναφερκοφν 

απαραίτθτα ςτθν τεχνικι περιγραφι και ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ ςτισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, με τιρθςθ τθσ 

ίδιασ αρίκμθςθσ και με τισ ανάλογεσ παραπομπζσ κα τεκμθριϊνονται με αντίςτοιχα prospectus, εγκρίςεισ κλπ. 

ςτοιχεία για να αξιολογθκοφν. 

 

1.         Να δηαζέηεη νπηηθό ζύζηεκα πνηνηηθήο απόδνζεο εηθόλαο θαη βάζνπο πεδίνπ ρσξίο ηε ρξήζε νπηηθώλ 

ηλώλ. 

2.         Να έρεη νκναμνληθό θσηηζκό ν νπνίνο ζα παξάγεηαη κόλν από κηα πεγή θαη ζα δηαζέηεη κεγάιν εύξνο 

ξόδηλεο αληαύγεηαο (redreflex) ρεηξνπξγνύ – ζπλρεηξνπξγνύ,  επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 1500mm². 

3.         Η πεγή θσηηζκνύ λα είλαη LED 

4.         Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηόζν ηνπ redreflex όζν θαη ηνπ πιάγηνπ 

θσηηζκνύ(obliqueillumination) ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαηάιιειε αληίζεζε ηεο εηθόλαο κε ην απαξαίηεην πνζνζηό 

ξόδηλεο αληαύγεηαο. Επηπιένλ λα δύλαηαη λα απελεξγνπνηείηαη ην redlightreflex κε ηαπηόρξνλε απνκάθξπλζε όισλ 

ησλ αλαθιαζηηθώλ κέζσλ από ηελ νπηηθή νδό ηνπ ρεηξνπξγνύ. 

5.         Να δηαζέηεη ζύζηεκα ζπγρεηξνπξγνύ κε πξαγκαηηθή 3-D ζηεξενζθνπηθή όξαζε   

6.         Η νζόλε λα δύλαηαη λα πξνβάιεη ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κέζσ ζύλδεζεο κε θάκεξα  θαη ε 

θαηαγξαθή ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο λα γίλεηαη ζε εμσηεξηθό ζθιεξό δίζθν κέζσ USB ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο 

πξόζζεηνπ θαηαγξαθηθνύ. 

7.         Να ζπλνδεύεηαη από θάκεξα πςειήο αλάιπζεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ 

8.         Να ζχει τθ δυνατότθτα αςφρματθσ επικοινωνίασ με ςφςτθμα φακοκροψίασ, ϊςτε να προβάλλεται 

ηωντανι απεικόνιςθ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ από εςωτερικι ι εξωτερικι κάμερα ςτο ενςωματωμζνο 

μόνιτορ με ταυτόχρονθ υπζρκεςθ των ςτοιχείων και ρυκμίςεων του ςυςτιματοσ φακοκρυψίασ ςτο ηωντανό 

βίντεο. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Να πιεξνύλ όινπο ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο γηα Ιαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό  ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (CE 

Mark, medicalgradeθιπ) θαζώο θαη Υγηεηλήο ζε ζέκαηα απνιύκαλζεο. 

2. Να θαηαηεζνύλ ηα  πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ πξντόλησλ 

Πλιρωσ προοπλιςμζνο ςφςτθμα 

multiSert 4 ςε 1, το οποίο επιτρζπει 

ςτον χειρουργό να διατθρεί τον ζλεγχο 

κατά τθν ζνκεςθ του ενδοφακοφ ςτον 

οφκαλμό, είτε βιδωτά, είτε ςαν 

ςφριγγα, είτε απευκείασ ςτον ςάκο του 

περιφακίου, είτε διαμζςου τθσ 

ςιραγγασ τραφματοσ τομισ, μζςω 

πραγματικά μικρισ τομισ 2.2mm ι και 

ακόμθ μικρότερθσ. 

ΤΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΗ XΩΡΙ ΦΠΑ 29686,00   

 

  

ΦΠΑ 3859,18     

ΤΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 33545,18   
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93/42/EEC, 15883-1, 15883-2, εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζώο θαη ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα 

δηαζέηεη ISO 9001:2008 θαη ISO 13485/03   (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ), 

λα πιεξνί ηελ Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

Α.Η.Η.Ε. βάζε ηνπ Π.Δ. 117/2004, θαζώο θαη γηα ην ζύζηεκα  δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ΔΥ8δ/1348/16-01-04 ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξόλνηαο ηεο Ειιάδαο. 

3. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε  θαη απαξαηηήησο εθπαίδεπζε 

ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ ηερληθώλ 

4. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει εγγράφωσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ςτθν 
υπθρεςία ανταλλακτικά του προςφερόμενου είδουσ (μθχανιματοσ, κ.λ.π.) για10 ζτθ τουλάχιςτον.» 

 

     

        Ο Δ/ντθσ-Σμιματοσ 

 

 

    

     Μελιςςουργόσ Ιωάννθσ»   

    

    

 




