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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

8843
ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας διαπραγμάτευσης
με αντικείμενο την προμήθεια Ενδοφθάλμιων Φακών. (CPV: 33731110-7).

Σχετ.

1. Την υπ.αριθμ. Υ4α/οι.123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τ.Β) υπουργική
απόφαση περί ενοποιημένου οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Γεώργιος Παπανικολάου» και του «Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικητή» (ΦΕΚ
81/4-4-2005 τ.ΝΠΔΔ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του
Ν. 3527/2007 καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 4316/14.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 134/18-062007 τ.Α’)
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
5. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η /
06-04-2021 (Θέμα 47ο) συνεδρίασή του με την οποία εγκρίθηκε ο Ενιαίος πίνακας
προγραμματισμού του διαχειριστικού έτους 2021 ως προς την διενέργεια των
σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την σύναψη δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών στον οποίο εντάσσεται η προμήθεια αναλώσιμου
υλικού ενδοφθάλμιων Φακών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
6. Την με αριθμ.533/16.07.2019 Απόφαση Διοικήτριας με την οποία ορίζεται η
επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 8776/18.05.2021 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών
από την αρμόδια επιτροπή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με αντικείμενο
την προμήθεια αναλώσιμων Ενδοφθάλμιων Φακών. (CPV: 33731110-7).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον
ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο
σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr) με Μοναδικό Κωδικό
21DIAB000016977 και β. από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο
«Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).
Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την
ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των
ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας
στη δημόσια διαβούλευση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ

Συν.: Κείμενο τεχνικών προδιαγραφών

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Κωδικός

Περιγραφή Είδους

ΤΙΜΗ χωρίς
ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
με ΦΠΑ

Ακρυλικός, αναδιπλούμενος, υδρόφοβος ενδοφακός ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με
ειδική επίστρωση κατά των φωσφωριζόντων σωματιδίων και FDA-approved . Με
διάμετρο οπτικού τμήματος 6 χιλιοστά και ολική διάμετρο 12,5 χιλιοστά. Με μία οπή
1 11310150160
χειρισμού στη βάση των αγκυλών 0 μοίρες, δείκτη διάθλασης 1.54 και ποσοστό
υδροφιλιάς 4%. Με διοπτρικό εύρος απο 0 έως 34 διοπτρίες και μισά απο 10 έως 30
διοπτρίες.

94,00 € 13%

500

47.000,00 €

53.110,00 €

Ακρυλικός, υδρόφοβος ενδοφακός ενός τεμαχίου, ασφαιρικός κίτρινος με φίλτρο
κατά της μπλε ακτινοβολιας, χωρίς ηπαρίνη. Με διάμετρο οπτικού τμήματος 6 χιλ.
και ολική διάμετρο 13 χιλ. Με δύο αγκύλες στήριξης,γωνία βάσης της κάθε αγκύλης
2 11310150230 90ο και δείκτη διάθλασης 1.52. Με διοπτρικό εύρος από 11 έως 30 διοπτρίες και
βήμα αύξησης απο 11,00 D - 27,00D ανά μισή διοπτρία και απο 27,00 D έως 30,00 D
ανά μία διοπτρία. Αναδιπλούμενος προγεμισμένος σε σύστημα ασφαλείας δύο
σταδίων και με δυνατότητα ένθεσης απο μικρή τομή 2,4 mm.

80,00 € 13%

100

8.000,00 €

9.040,00 €

76,00 € 13%

100

7.600,00 €

8.588,00 €

53,80 € 13%

300

16.140,00 €

18.238,20 €

25,00 € 13%

80

2.000,00 €

2.260,00 €

88,00 € 13%

100

8.800,00 €

9.944,00 €

3 11310150231

4 11310150137

5 11310150157

6 11350010090

Ακρυλικός υδρόφοβος ενδοφακός, μη ασφαιρικός, τριών τεμαχίων, με διάμετρο
οπτικού τμήματος 6 χιλ. και ολική διάμετρο 12,5 χιλ. Με δύο αγκύλες στήριξης από
ο
ΡΜΜΑ και γωνίωση haptics 7 και δείκτη διάθλασης 1.52 . Με διοπτρικό εύρος από
10 έως 28 διοπτρίες με βήμα αύξησης από 10,00 D - 27,00 D ανά μισή διοπτρία και
απο 27,00 D 28,00 D ανά μία διοπτρία. Αναδιπλούμενος προγεμισμένος με
δυνατότητα ένθεσης απο μικρή τομή 2,8 mm
Ενδοφακός υδρόφοβος ακρυλικός ενός υλικού αναδιπλούμενος, σφαιρικός (μη
ασφαιρικός), με ολική διάμετρο 13mm οπτική διάμετρο 6mm, με δείκτη διάθλασης
1.55. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών (έως +40) ώστε να καλύπτονται
ακόμη και οι υπερμετρωπικοί ασθενείς και το απτικό του μέρος (ποδαράκια) να έχει
σχήμα τροποποιημένο L.
Ενδοφακός πρόσθιου θαλάμου με ποδαράκια τύπου Kelman και με ολική διάμετρο
13 mm .
Ενδοφθάλμιος ενδοφακός, ακρυλικός υδρόφοβος, ασφαιρικός, ενός τεμαχίου, με
δείκτη διάθλασης μεγαλύτερο του 1.46 και μικρότερο του 1.48. Να διαθέτει τρια
σημεία στήριξης για καλύτερη επικέντρωση του φακού στο σάκο του περιφακίου.
Προοπλισμένος στον ιντζέκτορα του έτοιμος για ένθεση. Να διαθέτει μεγάλο εύρος
διοπτριών τουλάχιστον από +5.0D έως +34.00D
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Κωδικός

Περιγραφή Είδους

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

Ενδοφακός, ακρυλικός, υδρόφοβος, ασφαιρικός, ενός τεμαχίου, με δείκτη διάθλασης
μεγαλύτερο του 1,46 και μικρότερο του 1,48. Με συνεχή αυξανόμενη ισχύ από την
περιφέρεια του φακού προς το κέντρο για διόρθωση της μεσαίας και μακρινής
όρασης. Να διαθέτει τρία σημεία στήριξης για καλύτερη επικέντρωση του φακού στο
σάκο του περιφακίου. Προοπλισμένος στον ιντζέκτορα του έτοιμος για ένθεση. Να
διαθέτει μεγάλο εύρος διοπτριών τουλάχιστον από +5.0D έως +34.00D

8

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

9

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

10

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

11

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ

Ακρυλικός Υδρόφοβος Αναδιπλούμενος ενδοφακός, ενός τεμαχίου, ασφαιρικός, με
φίλτρο για την μπλε ακτινοβολία, πλήρως προοπλισμένος (fully-preloaded) σε
σύστημα ένθεσης τύπου σύριγγας (όχι βιδωτό), με ασφάλεια τριών σταδίων και άκρο
εμβόλου ελεγχόμενης ένθεσης. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 mm, ολική διάμετρος 13
mm, αγκύλες modified C Loop, αμφίκυρτος, γωνία αγκυλών 0ο. Δείκτης διάθλασης
1.519. Να διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να εισέρχεται από μικρή τομή
2.2 mm.
Ακρυλικός Υδρόφοβος Αναδιπλούμενος ενδοφακός, τριών τεμαχίων, ασφαιρικός, με
φίλτρο για την μπλε ακτινοβολία, πλήρως προοπλισμένος (fully-preloaded) σε
σύστημα ένθεσης τύπου σύριγγας (όχι βιδωτό) και άκρο εμβόλου ελεγχόμενης
ένθεσης. Διάμετρος οπτικής ζώνης 6 mm, ολική διάμετρος 13 mm, αγκύλες Blue
PVDF, modified C Loop, αμφίκυρτος, γωνία αγκυλών 5ο. Δείκτης διάθλασης 1.519. Να
διατίθεται σε μεγάλο εύρος διοπτριών και να εισέρχεται από μικρή τομή.
Υδρόφοβος ακρυλικός ενδοφακός ενός τεμαχίου προφορτωμένος σε αυτόματο
σύστημα μεταφοράς και ένθεσης συμπιεσμένου αερίου. Ο ενδοφακός να είναι
ασφαιρικός, με φίλτρο για την υπεριώδη και την μπλε ακτινοβολία, με δείκτη
διάθλασης 1.55, διάμετρο οπτικής ζώνης 6mm και συνολικό μήκος 13mm και γωνία
αγκυλών 0ο.
Ακρυλικός 100% Υδρόφοβος αναδιπλούμενος ασφαιρικός τορικός ενδοφακός
οπισθίου θαλάμου ενός τεμαχίου, οπίσθιας τορικότητας σε όλο τον οπτικό δίσκο, με
σημάδια ευθυγράμμισης στον τορικό άξονα, για διόρθωση αστιγματισμού, με φίλτρο
κατά της μπλε ακτινοβολίας, δείκτη διάθλασης 1.55, ολικό μήκος 13mm, διάμετρο
οπτικής ζώνης 6mm και ποδαράκια (haptics) ακρυλικά modified-L.

ΤΙΜΗ χωρίς
ΦΠΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
χωρίς ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
με ΦΠΑ

130,00 € 13%

50

6.500,00 €

7.345,00 €

105,00 € 13%

100

10.500,00 €

11.865,00 €

105,00 € 13%

50

5.250,00 €

5.932,50 €

110,00 € 13%

100

11.000,00 €

12.430,00 €

240,00 € 13%

30

7.200,00 €

8.136,00 €

129.990,00 €

146.888,70 €
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