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 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ   

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Α Θ Ζ Ν Χ Ν                             ΑΘΖΝΑ 15/11/2017 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ                  ΑΡ. ΠΡΧΣ. 26162 
ΑΘΑΝΑΑΚΖ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΖΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ   

Δπεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

 

Κφδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV 

33140000-3 

ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΝΑΛΧΙΜΑ 

(ΑΝΑΛΧΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΜΔ 

ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ) 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 45.000,00 € ΜΔ ΦΠΑ 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο 
ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ 
Γεκόζηα 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.) Ζ 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  30/11/2017. 
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.) Δπειπηζηνύκε 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. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΧΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Α.ΠΑΚΔΣΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ 

1.Πακέηο θακοθρσυίας για ζσμβαηό μητάνημα και περιλαμβάνει: 

α. Γύν (2) θαιύκκαηα έγρπζεο 
β. Έλα θιεηδί γηα tip πιύζεο-αλαξξόθεζεο 
γ. Θάιακνο δνθηκώλ 
δ. Καζέηα θαθνζξπςίαο ζηαζεξνύ ζαιάκνπ γηα αληιία Venturi ή πεξηζηαιηηθή, πνπ 
απνηειείηαη από πνιιαπιέο ζσιελώζεηο πιύζεο  θαη αλαξξόθεζεο από πιηθό 
PVC θαη από έλα ζάθν ζπιινγήο πγξώλ 500cc. 
 

Β.ΠΑΚΔΣΟ ΤΝΓΤΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ 

1.Πακέηο ζσνδσαζμένης οπίζθιας σαλοειδεκηομής 20gauge, ηο οποίο 

περιλαμβάνει: 

α. Καζέηα πνιιαπιώλ ζσιελώζεσλ ζηελ νπνία ππάξρνπλ 2 ππνδνρέο γηα 
ζσιελώζεηο αλαξξόθεζεο, από ηνλ νπνίν πεξλάλε όια ηα πγξά ηεο θαζέηαο πξηλ 
θαηαιήμνπλ ζην ζάθν ζπιινγήο ηνπο. Ζ θαζέηα απηή ηνπνζεηείηαη ζε κεράλεκα 
νπίζζηαο παινεηδεθηνκήο θαη θαθνζξπςίαο 
β. σιήλσζε εμώζεζεο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ θαζέηα. 
γ. Δλδνθσηηζκό νπηηθήο ίλαο 20 Gauge κε θαιώδην. 
δ. Κάλνπια έγρπζεο 4 ρηιηνζηώλ 
ε. 3 ζθιεξηθέο ηάπεο 20 Gauge 
δ. εη δηαρείξηζεο ξνήο ηνπ νξνύ από ην κπνπθάιη κε εμειηγκέλν ζύζηεκα 
δηνρέηεπζεο αέξα  ππό πίεζε 
ε. Απνζηεηξσκέλν πιαζηηθό πεδίν κε εηδηθή ζήθε γηα ηελ απνζηείξσζε ηεο 
πξόζζηαο νζόλεο αθήο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ κεραλήκαηνο 
ζ. ηξόθηγγα ηξηώλ δξόκσλ 
η. ύξηγγα 20 cc 
θ. άθν ζπιινγήο πγξώλ 500ml πνπ ζπλδέεηαη ζηελ θαζέηα 
ι. εη trocar 20gauge απνηεινύκελν από ηξία trocar καραηξάθηα θαη ηξεηο trocar 
θάλνπιεο 
κ. ηπιεό νπίζζηαο παινεηδεθηνκήο 20Gauge κηαο ρξήζεσο θαη πλεπκαηηθήο 
νδήγεζεο, ηύπνπ γθηινηίλαο, ν νπνίνο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ 5000 θνπέο ην ιεπηό. 
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2.Πακέηο ζσνδσαζμένης επέμβαζης 23G (θακοθρσυίας και οπίζθιας 

σαλοειδεκηομής), ηο οποίο περιλαμβάνει: 

α. Καζέηα πνιιαπιώλ ζσιελώζεσλ ζηελ νπνία ππάξρνπλ 2 ππνδνρέο γηα 
ζσιελώζεηο αλαξξόθεζεο, από ηνλ νπνίν πεξλάλε όια ηα πγξά ηεο θαζέηαο πξηλ 
θαηαιήμνπλ ζην ζάθν ζπιινγήο ηνπο. Ζ θαζέηα απηή ηνπνζεηείηαη ζε κεράλεκα 
νπίζζηαο παινεηδεθηνκήο θαη θαθνζξπςίαο. 
β. σιήλσζε εμώζεζεο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ θαζέηα. 
γ. Δλδνθσηηζκό επξείαο γσλίαο 23 Gauge νπηηθήο ίλαο κε θαιώδην. 
δ. Κάλνπια έγρπζεο 4 ρηιηνζηώλ 
ε. 3 ζθιεξηθέο ηάπεο 20 Gauge 
δ. εη δηαρείξηζεο ξνήο ηνπ νξνύ από ην κπνπθάιη κε εμειηγκέλν ζύζηεκα 
δηνρέηεπζεο αέξα  ππό πίεζε 
ε. Απνζηεηξσκέλν πιαζηηθό πεδίν κε εηδηθή ζήθε ηνπνζέηεζεο ζηελ νζόλε 
ζ. ηξόθηγγα ηξηώλ δξόκσλ 
η. ύξηγγα 20 cc 
θ. άθν ζπιινγήο πγξώλ 500ml 
ι. ηπιεό νπίζζηαο παινεηδεθηνκήο 23 Gauge κηαο ρξήζεσο θαη πλεπκαηηθήο 
νδήγεζεο, ηύπνπ γθηινηίλαο, ν νπνίνο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ  5000 θνπέο ην ιεπηό. 
κ. σιελώζεηο πιύζεο – αλαξξόθεζεο γηα ηνλ ζηπιεό παινεηδεθηνκήο 
λ. Καιύκκαηα έγρπζεο 
 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ ΑΝΑΛΧΙΜΑ ΓΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ 

1. Μαραηξίδην ππεξήρσλ fragmentation  (tip) ζπκβαηό κε αληίζηνηρν fragmentation 
ζηπιεό. 
2. Αλαιώζηκν ζεη ζσιελώζεσλ κε ζύξηγγα γηα εηζαγσγή ή αθαίξεζε ζηιηθόλεο, 
ζπκβαηό κε κεράλεκα παινεηδεθηνκήο 
3. Δλδνlaser κηαο ρξήζεσο20ga, 23ga, κε εύθακπην άθξν.  
 

ΟΛΑ ΣΑ ΑΝΧΣΔΡΧ ΤΛΗΚΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΜΔ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΛΖΞΖ  ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΟΖ, ΝΑ 

ΠΡΟΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ Δ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΤΑΛΟΔΗΓΔΚΣΟΜΖ ΚΑΗ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ 

ΠΟΤ ΘΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΤΛΔΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ , ΣΤΛΔΟ 

FRAGMANTATION KAI ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ LASER ΠΟΤ ΘΑ ΓΗΑΘΔΔΗ Ο 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΧΣΔ ΝΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΧΝ 

ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΒΙΣΡΔΚΣΟΜΗ, 

ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΚΑΙ ΤΝΓΤΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ 

1. Να είλαη ηειεπηαία ηερλνινγίαο γηα επεκβάζεηο νπίζζηαο παινεηδεθηνκήο, 
θαθνζξπςίαο θαη ζπλδπαζκέλεο επέκβαζεο. 

2. Να δηαζέηεη venturi αληιία γηα ηηο επεκβάζεηο παινεηδεθηνκήο θαη 
επηπξόζζεηα πεξηζηαιηηθή αληιία γηα ηηο επεκβάζεηο θαθνζξπςίαο . 

3. Να δηαζέηεη παινεηδεθηόκνπο πνιύ πςειώλ θνπώλ, ηνπιάρηζηνλ 5000 
θνπώλ ην ιεπηό. 
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4. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ζηαζεξνύ ή θπκαηλόκελνπ duty cycle ηνπ 
παινεηδεθηόκνπ . 

5. Να δηαζέηεη εηδηθό ζύζηεκα δηαηήξεζεο ζηαζεξήο ελδνθζάικηαο πίεζεο 
αλεμάξηεηα από ην ζηάδην ηεο επέκβαζεο (αλαξξόθεζε, ρξήζε ιαβίδαο, 
θιπ) 

6. Να κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ παθέηα παινεηδεθηνκήο θαη 20G θαη 23G 
θαη 25G θαη 27G. 

7. Να δηαζέηεη πεγή ελδνθσηηζκνύ κε 2 αλεμάξηεηνπο  εμόδνπο. 
8. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλαγλώξηζεο ζύλδεζεο εμαξηεκάησλ. 
9. Όια ηα ζηνηρεία θαη νη παξάκεηξνη / ξπζκίζεηο ηεο επέκβαζεο λα 

απεηθνλίδνληαη ζε κεγάιε νζόλε αθήο κε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο. 
10. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αληαιιαγήο πγξνύ / αεξίνπ. 
11. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο / αθαίξεζεο ζηιηθόλεο. 
12. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο πλεπκαηηθώλ ςαιηδηώλ. 
13. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηαζεξκίαο. 
14. Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη πιήξσο πξνγξακκαηηδόκελν πνδνδηαθόπηε. 
15. Σν ζύζηεκα λα εηδνπνηεί κε κήλπκα ζηελ νζόλε γηα ρακειή ζηάζκε ηνπ 

BSS ή ζύζηεκα αζθαινύο αιιαγήο ηεο θηάιεο ηνπ BSS ρσξίο λα απαηηείηαη 
ε δηαθνπή ηεο επέκβαζεο. 

16. ην κεράλεκα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηπιεόο θαθνζξπςίαο ηδηνζπρλόηεηαο 
ππεξήρσλ ηα 28KHz έσο ηα 42kHz . 

17. ην κεράλεκα λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηπιεόο fragmentation ηδηνζπρλόηεηαο 
ππεξήρσλ ηα 28KHz έσο ηα 42kHz. 

18. Σν κεράλεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζπλδπαζκέλεο 
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαηαξξάθηε θαη βηηξεθηνκήο, κε ηελ ρξήζε κίαο 
κόλν θαζέηαο γηα έλα αζζελή. 

19. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν laser 
20. Να είλαη ηξνρήιαην 
21. Να παξέρεηαη ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ κε δηαθξηβσκέλα 

όξγαλα θαη λα πηζηνπνηείηαη ε ζπληήξεζε κε έθδνζε αλαθνξάο (report) 
ζύκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία IEC 62353 – ED 1.0 B2007. 

   

ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΗΟ  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝ. ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
Γ/ΝΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 


