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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
“Η  Π Α Μ Μ Α Κ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Σ” Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΔΟΣ: ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43 ΑΘΗΝΑ 11144     Αθήνα, 26-10-2022 
ΤΗΛ: 213.2042100       Αρ. πρωτ.οικ. 10986 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
TΗΛ.: 213.2042201 
 
ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,CPV : 

33140000-3 ΓΙΑ (3) ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 148.130,40€  ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» 

 

Ανακοινώνουμε ότι το Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η 
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», στα πλαίσια προγραμματισμού της διενέργειας ανοιχτού 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κασετών φακοθρυψιας με 
σύνοδο εξοπλισμό, του Νοσοκομείου, προβαίνει στην δημόσια διαβούλευση των 
τεχνικών προδιαγραφών για την ανωτέρω προμήθεια:  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την 
ανάρτηση της στον ιστότοπο του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (https://cerpp.eprocurement.gov.gr/) 
στην ενότητα Διαβουλεύσεις και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου 
(www.pammakaristos-hosp.gr). 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες 
παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών, που ενδέχεται 
να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή 
ερωτήματα κατά χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των 
προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες 
απόψεις και εισηγήσεις τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις. Τα σχόλια για 
τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα 
και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση 
σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε 
παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. 

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 ανάδοχων, 
εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων 
προμηθειών/υπηρεσιών. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη 
διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.  

 
Ο Διοικητής      . 

 
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
“Η  Π Α Μ Μ Α Κ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Σ” Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΔΟΣ: ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43 ΑΘΗΝΑ 11144      
ΤΗΛ: 213.2042100          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
TΗΛ.: 213.2042201 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ : 148.130,40 € 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ (24%).    

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, CPV: 33140000-3 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΡΙΕΤΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΠΑΚΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΑΣ  ΤΜΧ 400 1200 

2 ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ  ΤΜΧ 12 36 

3 BSS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΜΧ 400 1200 

4 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

 

α/α 1. ΠΑΚΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

Πακέτο φακοθρυψίας μιας χρήσεως το οποίο να περιλαμβάνει: 

 Κασέτα φακοθρυψίας,  

 tip φακοθρυψίας για μηχάνημα φακοθρυψίας περισταλτικής αντλίας 

 Κάλυμμα sleeve   

 Τest champers και κάλυμμα τραπεζιού μηχανήματος  

 Μέσω του πακέτου να επιτυγχάνετε η διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης στο 
προκαθορισμένο από το χειρουργό επίπεδο. 

 CANNULA,HYDRODISSECTOR 

 COVER,BACTA,W/ADH 
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 CYSTOTOME,IRR, 

 KNIFE,SLIT,2.75MM,DB 

 KNIFE,STANDARD ANGLE,15' BLADE 

 GLOVES,SURG,7.5 

 GLOVES,SURG,8.5 

 SYRINGE,1CC, 

 BAG,DRAWSTRING,20X27.5CM 

 SPEARS,EYE,MICROSPONGE,SHP 10S 

 SPONGE,GAUZE,12PLY,10X10CM 

 PAD,EYE,OVAL 

 GOWN,LARGE,NONREINF,W/TOWEL 

 GOWN,XL,XLONG,NON REINF,W/TOW 

 SYRINGE,2.5CC,L/S 
 

Σε όλα τα ανωτέρω υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρουν και ισοδύναμα αυτών 

Σημείωση 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα στο πακέτο και όχι εκτός 

μεμονωμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αποστείρωση και 

ασφάλεια. 

α/α 2. ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Στυλεός πρόσθιας υαλοειδεκτομής μιας χρήσης  
2. Τύπου γκιλοτίνας και πνευματικής οδήγησης  
3. 20G ή 23G με δυνατότητα τουλάχιστον 2.000 κοπών το λεπτό. 

 Ο στυλεός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ανωτέρω πακέτο φακοθρυψίας. 

α/α 3. BSS ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

BSS των 500ml,με ουδέτερο ΡΗ:7.4 και ωσμωμοριακότητα, όμοια των 

ενδοφθαλμίων υγρών. 

Ειδικής σχεδίασης για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ανωτέρω πακέτο 

φακοθρυψίας. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ 

Σε όλες τις κάτωθι προδιαγραφές μπορούν να προσφέρουν και ισοδύναμες 

αυτών με διευκρινήσεις.  

 Το προσφερόμενο σύστημα να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλο για 
φακοθρυψία, πρόσθια υαλοειδεκτομή και διαθερμία και να λειτουργεί με 
περισταλτική αντλία. 

 Να συνοδεύεται από δυο στειλεούς πλύσης αναρρόφησης με τip κυρτό ή ευθύ.  

 Το μηχάνημα να συνοδεύεται από δύο στυλεούς τα χαρακτηριστικά του 
συμβατικού στυλεού φακοθρυψίας  

 Το σύστημα να διαθέτει τεχνολογία δυναμική διαχείρισης των υδραυλικών έτσι 
ώστε ο χειρουργός να μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή ενδοφθάλμια πίεση, η 
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οποία να διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ανεξάρτητα 
από του χειρισμούς που πραγματοποιούνται. 

 Το κενό (vacuum) να μπορεί να ρυθμιστεί έως τουλάχιστον 650mmHg και ο 
ρυθμός αναρρόφησης (asp. flow rate) να μπορεί να λάβει τιμές έως τουλάχιστον 
60 cc/min. 

 Να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης με μήνυμα στην οθόνη όταν ο ορός μέσα 
στον σάκο έχει σχεδόν τελειώσει με ταυτόχρονη διακοπή της λειτουργίας. 

 Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης υαλοειδεκτόμου 23G τύπου “γκιλοτίνας” 
υψηλής απόδοσης, με δυνατότητα τουλάχιστον 2.000 κοπών το λεπτό. 

 Να έχει την δυνατότητα για διαφορετικές μνήμες για τους χειρουργούς, οι 
οποίες να μπορούν να αποθηκευθούν σε USB. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα γραμμικού ελέγχου του κενού (vacuum) και του 
ρυθμού αναρρόφησης (asp. flow rate). 

 Να διαθέτει διπολική διαθερμία. 

 Να έχει ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο άξονα ορού. 

 Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού επιπρόσθετης αναρροής (reflux). 

 Να διαθέτει επίπεδη έγχρωμη οθόνη αφής LCD, η οποία να έχει δυνατότητα 
κλίσης και περιστροφής, με υψηλής τεχνολογίας απεικόνιση γραφικών, καθώς 
και φωνητική επιβεβαίωση. 

 Να συνοδεύεται από ασύρματο τηλεχειριστήριο με πολλαπλά κανάλια. 

 Να έχει την δυνατότητα χρήσης ασύρματου ποδοδιακόπτη με 
προγραμματιζόμενους διακόπτες 

Να παρέχεται συντήρηση των μηχανημάτων με διακριβωμένα όργανα και να 
πιστοποιείται η συντήρηση με έκδοση αναφοράς ( report) σύμφωνα με την 
κοινοτική οδηγία IEC 62353 – ED 1.0 B2007. 
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