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ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 213.2061792 

Fax   : 213.2061778 
e-mail   : promithion@laiko.gr         
 

 
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προμήθεια  αναλώσιμου υλικού φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό το μηχάνημα 

χρήσης των αναλωσίμων και δύο (2) στυλεούς,  CPV 33140000-3, για ένα έτος, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.124,32 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).». 

 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 8/3-4-19 (Θ. 25ο – ΑΔΑ: 627Π4690Ω8-1Θ9) Απόφαση Δ.Σ. με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η συγκρότηση 

Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια  αναλώσιμου 

υλικού φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό το μηχάνημα χρήσης των αναλωσίμων 

και δύο (2) στυλεούς,  CPV 33140000-3, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
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57.124,32 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή).  

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 8295/29-05-2019 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 

από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια  αναλώσιμου υλικού φακοθρυψίας με συνοδό εξοπλισμό το μηχάνημα 

χρήσης των αναλωσίμων και δύο (2) στυλεούς,  CPV 33140000-3, για ένα έτος, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.124,32 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 8295/29-05-2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr  

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία εβδομάδα (7) ημέρες από την ημέρα 

ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 

τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 

19/06/2019 Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου ή 

να τις αποστείλουν με τηλεομοιοτυπία στο 213-2061638 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

9. Με την οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί συνοπτικός 

διαγωνισμός, για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού φακοθρυψίας με συνοδό 

εξοπλισμό το μηχάνημα χρήσης των αναλωσίμων και δύο (2) στυλεούς,  CPV 

33140000-3, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.124,32 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

                                                                            

                                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                             α.α.                

Μία (1) σελίδα                                                                           ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

1. Το πακέτο (σετ) φακοθρυψίας θα αφορά σύγχρονες επεμβάσεις μικρής τομής (1,8-2,8 

χιλ.)  

2. Τα μαχαιρίδια υπερήχων να δύνανται να είναι διαφόρων τύπων (κεκαμμένα ή ευθέα) 

κατάλληλα για μικρή τομή (1,8-2,8 χιλ.), με αντίστοιχα καλύμματα έγχυσης (sleeves) και όλα 

συμβατά με τους προσφερόμενους στυλεούς υπερήχων.  

3. Δοκιμαστικός θάλαμος προετοιμασίας.  

4. Η δυνατότητα κοπής να γίνεται με κλασσικούς υπερήχους σε ευθεία δέσμη αλλά και με 

δυνατότητα του μαχαιριδίου υπερήχων να εκτελεί συνδυασμένη κίνηση (κυκλική, 

ελλειπτική, στρέψης, εκκρεμοειδής). Ο χειρουργός θα δύναται να επιλέξει τον τρόπο κοπής 

ανεξάρτητα ή συνδυαστικά.  

5. Η κασέτα να είναι κλειστού τύπου μίας χρήσεως, να λειτουργεί με περισταλτική αντλία 

και να καταλήγει σε ασκό περισυλλογής υγρών κλειστού κυκλώματος.  

6. Η κασέτα πρέπει να δίνει την δυνατότητα ρύθμισης με γραμμικό έλεγχο του κενού έως 

τουλάχιστον 600mmHg, του ρυθμού αναρρόφησης έως τουλάχιστον  40cc/min, ώστε να 

διατηρείται διεγχειρητικά σταθερή ενδοφθάλμια πίεση και συνθήκες αποφυγής αθαλαμίας 

με ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο άξονα ορού.  

7. Αυτοματοποιημένα να ειδοποιείται ο χειρουργός με γραπτό και φωνητικό μήνυμα για 

την εξάντληση του διαλύματος.  

8. Να προβλέπεται η δυνατότητα ρυθμίσεων παραμέτρων πολλαπλών χειρουργών καθώς 

και η αποθήκευση αυτών σε ξεχωριστές μνήμες. 

 

Τα αναλώσιμα θα συνοδεύονται από συμβατό με αυτά μηχάνημα φακοθρυψίας και από 

δύο (2) στυλεούς φακοθρυψίας. 
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