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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ       ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 29/11/2021 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 28986 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ B ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ   

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 15419/28-06-2021 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  

Δεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ  θαη επεηδή ην 

Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV 

33141620-2 
ΙΑΣΡΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

(ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ Χ.Ρ.Λ.) 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΗ ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 45.000,00 € ζσμπ/νοσ ΦΠΑ 

 

Πξνβαίλεη, ζήκεξα  κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε (Β Φάζη) ζε Δεκόζηα 
Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε (B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηις αναδιαμορθωμένες  Σετνικές 
Προδιαγραθές , 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. 

2) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη μέτρι και ηις  07/12/2021. 
3) 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.  

4) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε 
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή 
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πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ 
πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

5) Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο 
ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ LED ΦΧΣΙΜΟΤ 

Να είλαη έλα πιήξσο ειεθηξηθό κηθξνζθόπην πνπ λα έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηελ 

Ωηνξηλνιαξπγγνινγία θαη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη άξηζηεο νπηηθήο 

πνηόηεηαο κε LED θσηηζκό. 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 

 Να δηαζέηεη ζύζηεκα ξπζκηδόκελεο απόζηαζεο εξγαζίαο από 200 έσο 400ρηι. κε 

απνηέιεζκα λα κελ απαηηείηαη ε αιιαγή πξόζζησλ απνρξσκαηηθώλ αληηθεηκεληθώλ 

θαθώλ. 

 Να δηαζέηεη ζύζηεκα καγλεηηθώλ θξέλσλ. Μέζσ δύν καγλεηηθώλ θξέλσλ λα  

επηηπγράλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο θεθαιήο ηνπ κηθξνζθνπίνπ ζηελ επηζπκεηή ζέζε κε 

πςειή αθξίβεηα, κε ηελ ρξήζε κόλν ηνπ ελόο ρεξηνύ.  

 Να δηαζέηεη ειεθηξηθά ξπζκηδόκελε κεγέζπλζε (zoom) 1:6. 

 Να δηαζέηεη πεγή θσηηζκνύ LED κε δηάξθεηα δσήο 50.000 ώξεο πεξίπνπ. 

 Να δηαζέηεη επζεία ειαζηηθά επξπγώληα πξνζνθζάικηα ηκήκαηα δηεζλώλ 

πξνδηαγξαθώλ, 12,5x κε πξνζαξκνδόκελεο δηόπηξεο. 

 Να δηαζέηεη αλαθιηλόκελε θεθαιή από 0
0 
έσο

  
210

0
. 

 Να δηαζέηεη αξζξσηό βξαρίνλα παληνγξαθηθνύ ηύπνπ δύν ηκεκάησλ, 475mm θαη 

820mm πεξίπνπ, κε δπλαηόηεηα ειεύζεξεο ζηαζεξνπνίεζεο θεθαιήο. 

 Να δηαζέηεη εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή κε θίλεζε 3600. 

 Να δηαζέηεη ηξνρήιαηε βάζε 4 ηξνρώλ κε θξέλα, πιάηνπο 852mm πεξίπνπ. 

 Να δηαζέηεη πξάζηλν θίιηξν. 

 Να δηαζέηεη θίλεζε ηεο θεθαιήο θαζ΄ ύςνο από ην δάπεδν 1195±350mm πεξίπνπ. 

 Όιεο νη ειεθηξνθίλεηα ειεγρόκελεο ιεηηνπξγίεο, λα εθηεινύληαη-ειέγρνληαη από 

θαηάιιεια θνκβία ζηελ θεθαιή ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

κεηαβνιήο ηόζν ηεο κεγέζπλζεο (zoom) όζν θαη ηεο εζηίαζεο (focus).  

 Να δηαζέηεη-ζπλνδεύεηαη από θαηάιιειν πξνζαξκνγέα (adaptor) ζύλδεζεο ηνπ 

νπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο θεθαιήο ηνπ κηθξνζθνπίνπ κε νπνηαδήπνηε θεθαιή 

θάκεξαο από εμνπιηζκό βηληεναπεηθόλεζεο θαη θαηαγξαθήο ελδνζθνπηθνύ πύξγνπ. 

 Να δηαζέηεη-ζπλνδεύεηαη από θαηάιιειν πξνζαξκνγέα (adaptor) γηα ην ππάξρνλ 

κηθξνρεηξηζηήξην LASER, ηνπ νίθνπ LUMENIS/SHARLAN ηύπνο Microslad 715/719 

έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θαη απξόζθνπηε ζπλεξγαζία κε ην ππάξρσλ 

ζύζηεκα LASER CO2. 
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 Η ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ λα είλαη 110/220V. 

 Να ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο ρξήζεσο. 

 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΛΠΙΝΙΚΗ Α. ΣΑΒΙΑΝΑΣΟΤ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ω.Ρ.Λ. ΣΜΗΜΑ 
 


