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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 15/02/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ  Ε.Ε.Σ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4252 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 
Τ.Κ.: 11526 
ΤΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Επειδή  το  Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει  Διαγωνισμό για:  

Κωδικός Αριθμός 

είδους CPV 
Περιγραφή Είδους CPV 

33122000-1 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ    
ΔΑΠΑΝΗΣ 16.000,00€)  

 

1. Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση ( Α Φάση ) σε Δημόσια Διαβούλευση 

των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών. 

2. Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ( Α 

ΦΑΣΗ), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, με σκοπό την 

Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του 

περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της 

ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων. 

3.  Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

(http://www.korgialenio-benakio.gr), δηλαδή μέχρι και τις  02/03/2018. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του 

Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν 

τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να 

δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη 

δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.  

5.  Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει 

για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια 

ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, 

εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 
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6. Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες  Τεχνικές 

Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες. 

7.   Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι 

στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

8.   Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση  δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες από το τμήμα Προμηθειών. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΠΗΞΙΑΣ 

1. Το προσφερόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας . 

2. Να λειτουργεί με οξείδιο του Αζώτου ή οξείδιο του Άνθρακα με πίεση 

τροφοδοσίας αερίου. 

3. Να διαθέτει πνευματικό σύστημα απόψυξης. 

4. Να δύναται να συνδεθεί στο μηχάνημα, μεγάλη ποικιλία επαναποστειρούμενων 

στυλεών για κάθε χρήση οι οποίοι δεν απαιτούν τη χρήση αντάπτορα για τη 

σύνδεσή τους. Να περιγραφεί αναλυτικά η χρήση  του κάθε στυλεού. 

5. Το προσφερόμενο σύστημα να συνοδεύεται από ένα στυλεό (probe) 

αμφιβληστροειδή διαμέτρου 2,5 mm 

6. Όλοι οι στυλεοί να διαθέτουν άκρο κατασκευασμένο από πολύτιμα μέταλλα για 

μεγαλύτερη συγκέντρωση της ψυκτικής δράσης και για μέγιστη διάρκεια ζωής. 

7. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης αποστειρωμένων στυλεών αμφιβληστροειδούς 

μίας χρήσεως χωρίς τη χρήση αντάπτορα. 

8. Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει σύγχρονο λογισμικό όπου θα 

αναγνωρίζει το είδος του στυλεού και θα ρυθμίζεται αυτόματα για άμεση χρήση. 

9. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό χρονομετρητή  για τον πλήρη έλεγχο κατά 

τη διάρκεια της εφαρμογής. 

10.Να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη. 

11.Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Δ/ΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ 


