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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 4/10/2017 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 22170 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ   

Επεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 

 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV 

33122000-1 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

(ΟΠΣΙΚΗ ΒΙΟΜΔΣΡΙΑ ΜΗ ΔΠΑΦΗ) 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 36.200,00 €+ ΦΠΑ 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Δεκόζηα 
Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο 
ζπληάρζεθαλ από ηελ Επηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ 
Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο 
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις  19/10/2017. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά 
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θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΤΚΔΤΗ ΦΗΦΙΑΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΒΙΟΜΔΣΡΙΑ ΜΗ ΔΠΑΦΗ ΓΙΑ 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ 

1. H    ζπζθεπή   λα είλαη   πιήξεο, θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηε, θαη ζύγρξνλεο   
ηερλνινγίαο. 
 

2. Η ζπζθεπή λα είλαη θαηάιιειε γηα νπηηθή βηνκεηξία θαη λα βαζίδεηαη ζε 
ηερλνινγία Swept Source OCT ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή 
αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ. 
 

3. Η ζπζθεπή λα κελ απαηηεί ηελ επαθή κε ην κάηη ηνπ αζζελνύο γηα ηελ 
εμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ βηνκεηξίαο ώζηε λα κελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 
ηνπηθήο αλαηζζεζίαο θαη λα κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ κνιύλζεηο. 
 

4. Να δύλαηαη λα κεηξάεη ην αμνληθό κήθνο ηνπ νθζαικνύ από 14-38mm, ηελ 
θακππιόηεηα ηνπ θεξαηνεηδνύο από 5-10mm, ην βάζνο πξνζζίνπ ζαιάκνπ 
από 0.7 – 8mm, ην πάρνο ηνπ θαθνύ 1 – 10mm ζηα θαθηθά κάηηα θαη 0.13 – 
2.5mm ζηα ςεπδνθαθηθά κάηηα, ην θεληξηθό πάρνο ηνπ θεξαηνεηδή από 0.2 – 
1.2mm. Επίζεο λα δύλαηαη λα κεηξάεη ην ζθιεξνθεξαηνεηδηθό όξην ηνπ 
νθζαικνύ από 8–16mm (κέηξεζε ηνπ White-to-White).  
 

5. Να ππνινγίδεη ηνλ ελδνθαθό κε ηελ βνήζεηα πιήξσο ελζσκαησκέλσλ ζην 
πξόγξακκα ηεο ζπζθεπήο  εμηζώζεσλ όπσο SRK/T, Holladay 2, Hoffer Q, 
θαη Haigis Suite. Επίζεο λα δηαζέηεη πιήξσο ελζσκαησκέλε ζην 
πξόγξακκα ηεο ζπζθεπήο ηελ ηέηαξηεο γεληάο θόξκνπια Haigis-L γηα ηνλ 
αθξηβή ππνινγηζκό ηεο δύλακεο ηνπ ελδνθζάικηνπ θαθνύ κεηά από 
δηαζιαζηηθέο επεκβάζεηο  LASIK/PRK/LASEK κπσπηθώλ θαη 
ππεξκεηξνπηθώλ αζζελώλ θαζώο θαη πεξηπηώζεηο θαθηθώλ αζζελώλ 
παίξλνληαο σο δεδνκέλα κόλν ηηο κεηξήζεηο θαη ηα δεδνκέλα ηεο ζπζθεπήο. 
 

6. Να δηαζέηεη επίζεο ελζσκαησκέλε θόξκνπια γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ 
ελδνθζάικησλ ηνξηθώλ θαθώλ. Οη κεηξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ 
ηνξηθώλ ελδνθαθώλ λα ιακβάλνληαη ρσξίο ηε ρξήζε επηπιένλ εμαξηήκαηνο 
ζηε ζπζθεπή.  
 

7. Επίζεο ε ζπζθεπή λα δηαζέηεη πξναηξεηηθά ελζσκαησκέλε ηε θόξκνπια 
ππνινγηζκνύ Holladay 2 ρσξίο λα απαηηείηαη θακία άιιε άδεηα ιεηηνπξγίαο.  
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8. Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ζηελ ίδηα 
κνλάδα, ώζηε λα θαηαιακβάλεηαη ν κηθξόηεξνο δπλαηόο όγθνο θαη λα  κελ 
ππάξρνπλ εμσηεξηθέο θαισδηώζεηο εμαιείθνληαο πηζαλή δπζιεηηνπξγία από 
ιάζνο ρξήζε ή απνζύλδεζε θάπνηνπ θαισδίνπ.  
 

9. Σν πξόγξακκα λα δηαζέηεη εηδηθό ινγηζκηθό απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ βαζηζκέλν ζε πεξηβάιινλ WINDOWS. H ζπζθεπή λα δηαζέηεη 
επίζεο θαη ζύξεο USB γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 
αζζελώλ θαη δεδνκέλσλ. 
 

10. Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί κε ζύζηεκα απνζήθεπζεο θαη αλαζθόπεζεο ηνπ 
ηδίνπ νίθνπ γηα κέγηζηε ζπκβαηόηεηα θαη ξνή εξγαζίαο. Επηπιένλ λα δύλαηαη 
λα ζπλδεζεί κε ζπζηήκαηα Electronic Medical Record (EMR System) θαη 
Patient Management System (PMS).  
 

11. Να δηαζέηεη ζύξα Ethernet γηα ηε ζύλδεζε κέζσ δηαδξαζηηθνύ  
πξνγξάκκαηνο (πξναηξεηηθά) ηνπ ηδίνπ νίθνπ κε άιιν ππνινγηζηή όπνπ ζα 
κπνξνύλ λα εηζάγνληαη δεδνκέλα θαη λα άιιειν-κεηαθέξνληαη κεηαμύ ησλ 
δπν ππνινγηζηώλ.  
 

12. Η ζπζθεπή λα δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε αθήο πξνζαξκνζκέλε ζην ηξαπέδη 
ηεο ζπζθεπήο από ηελ νπνία ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα εζηηάζεη ζην κάηη ηνπ 
αζζελή γηα ηελ ιήςε ησλ κεηξήζεσλ θαη λα απεηθνλίδεη ηελ πιήξε αλάιπζε 
ησλ κεηξήζεσλ.  
 

13. Να δηαζέηεη βνεζεηηθό ζύζηεκα εζηίαζεο κέζσ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ 
όπνπ ζα δειώλνπλ κε ρξσκαηηζκνύο ηελ θαηάζηαζε εζηίαζεο. Επίζεο λα 
ππάξρνπλ αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο γηα ηελ αμηνπηζηία κηαο κέηξεζεο όπσο 
ε ηππηθή απόθιηζε (SD). 
 

14. Να δύλαηαη λα επηιέγεη ν ρεηξηζηήο θάζε θνξά όπνηνπο θαθνύο ζέιεη κέζα 
από ηελ ελζσκαησκέλε βειηηζηνπνηεκέλε βάζε λα ππνινγίδεη ηε δύλακε 
ηνπ ελδνθζάικηνπ θαθνύ θαη λα εθηππώλεη ηα απνηειέζκαηα άκεζα.   
  

15. Να δηαζέηεη επξεία βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 250 
ελδνθαθνύο ηεο αγνξάο νη νπνίνη έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί γηα ρξήζε ζε 
νπηηθή βηνκεηξία θαη λα κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζην ζύζηεκα πνιύ εύθνια 
ελώ ε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ελδνθαθώλ λα αλαλεώλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. 
 

16. Όιεο νη κεηξήζεηο λα ιακβάλνληαη δηαδνρηθά θαη απηόκαηα κε ην πάηεκα 
ελόο πιήθηξνπ έρνληαο σο κνλαδηθή πξνϋπόζεζε ηελ ζσζηή εζηίαζε.  
 

17. Να δηαζέηεη ηειεθεληξηθά νπηηθά ώζηε νη θεξαηνκεηξηθέο ελδείμεηο λα είλαη 
αλεμάξηεηεο ηεο απόζηαζεο κέηξεζεο.  
 

18. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο πξνζήισζεο ηνπ αζζελνύο κέζσ ηεο 
εηθόλαο ηνπ OCT ζηελ πεξηνρή ηεο σρξάο 
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19. Η ζπζθεπή λα απεηθνλίδεη πιήξνπο κήθνπο εηθόλα OCT ηνπ νθζαικνύ από 
ηνλ θεξαηνεηδή σο ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή έηζη ώζηε λα αληρλεύνληαη ηπρόλ κε 
θπζηνινγηθέο γεσκεηξίεο θαη λα εμαιείθνληαη αλεπηζύκεηα  κεηεγρεηξεηηθά 
απνηειέζκαηα 
 

20. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη 
απηόκαηα από ηελ νζόλε αθήο, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο θαη ησλ 
κεηξήζεσλ έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη θαζεκεξηλά ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο 
ζπζθεπήο.  
 

21. Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί κε βνεζεηηθό ζύζηεκα κεηαθνξάο ηεο εηθόλαο 
ιήςεο πνπ ιακβάλεη ην νπνίν ζα είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαη ζα επηηξέπεη ηελ 
δσληαλή δηεγρεηξεηηθή ηαπηνπνίεζε ηεο ιακβαλόκελεο εηθόλαο θαη ηεο 
δσληαλήο εηθόλαο ηνπ αζζελνύο πνπ παξαηεξεί ν ρεηξνπξγόο ζην 
κηθξνζθόπην ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αθξηβήο ηνπνζέηεζε ηνξηθνύ 
ελδνθαθνύ.        
    

22. Να αλαγλσξίδεη απηόκαηα ην ππό κέηξεζε νθζαικό (δεμί/ αξηζηεξό). 
 

23. Να ιεηηνπξγεί   κε  ξεύκα  πόιεσο   100-240   Volts   θαη ζπρλόηεηα 50-60 Hz. 
 

24. Να δηαζέηεη   όιεο  ηηο  εγθξίζεηο  αζθαιείαο  θαη  CE  MARK. 
 

25. Να δηαζέηεη DICOM Conformance Statement  
 

     

ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

 


