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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:
1. την 227/12-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. 
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
Προβαίνει σε συλλογή προσφορών με σκοπό την προμήθεια οφθαλμολογικού εξοπλισμού (CPV 33122000-1) για τιςCPV 33122000-1) για τις
ανάγκες του οφθαλμολογικού ιατρείου του Νοσοκομείου.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα:

1. Σχισμοειδής λυχνία με σύστημα απεικόνισης: 7.800€ (χωρίς ΦΠΑ)
2. Τονόμετρο επιπεδώσεως: 1.200 (χωρίς ΦΠΑ)
3. Αυτόματο ηλεκτρονικό φακόμετρο: 2.500€ (χωρίς ΦΠΑ)
4. Αυτόματο ηλεκτρονικό διαθλασίμετρο-κερατόμετρο: 6.000€ (χωρίς ΦΠΑ)
5. Ηλεκτρονική οθόνη οπτοτύπων: 2.500€ (χωρίς ΦΠΑ)

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών παρατίθενται στο Παράρτημα Ι
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 9749.

Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά,  συνεταιρισμοί  ή  ενώσεις  /
κοινοπραξίες αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης προμήθειας.
Κριτήριο  κατακύρωσης:  η  πλέον  πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη  προσφορά,  βάσει  της  βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά).
Δημοσιότητα της πρόσκλησης:Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (CPV 33122000-1) για τιςΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου:
www.kastoriahospital.gr
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12-11-2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13-11-2018 και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου,
όπου και θα γίνει η αποσφράγιση αυτών από αρμόδια επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έναν φάκελο που θα αναγράφει τη
λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”,  τα στοιχεία της  πρόσκλησης  που αφορά,  καθώς και  τα  ΠΛΗΡΗ στοιχεία του αποστολέα.  Στον
κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται.
1)  Ένας σφραγισμένος φάκελος τεχνικής προσφοράς
στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς, στον οποίο θα αναγράφεται το

περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει.
2.Πλήρη  τεχνική  περιγραφή  στην  ελληνική  γλώσσα,  σε  πλήρη  ανταπόκριση-παραπομπή  (CPV 33122000-1) για τιςανά  κεφάλαιο  και

παράγραφο),  τόσο  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  λοιπούς  όρους  της  πρόσκλησης  όσο  και  τα
συνυποβαλλόμενα  prospectus  (CPV 33122000-1) για τιςτεχνικά  φυλλάδια)  ή  δικαιολογητικά,  ώστε  να  επιτυγχάνεται  αντικειμενική
αξιολόγηση.

3.Τον Πίνακα Συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ
4.Πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις,  τεχνικά  φυλλάδια  και  κάθε  άλλου  είδους  έγγραφα που  αποδεικνύουν  τη

συμμόρφωση προς τις τεχνικές  προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, (CPV 33122000-1) για τιςπ.χ.  δήλωση συμμόρφωσης,
πιστοποιητικό CE κ.λ.π.). Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης..
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5.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4, αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει (CPV 33122000-1) για τιςχωρίς γνήσιο υπογραφής) στην οποία:
-   να  δηλώνεται  ότι  ο  υποψήφιος  έλαβε  γνώση  των  όρων  της  παρούσας  πρόσκλησης  και  τους  αποδέχεται
ανεπιφύλακτα
-  ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών ήτοι (CPV 33122000-1) για τις6 μήνες)
-  να δηλώνεται  ο προσφερόμενος χρόνος παράδοσης του είδους που προσφέρει καθώς και ο χρόνος εγγύησης
ώστε να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της Τεχνικής Αξιολόγησης

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρίας ή πρόσωπο
ειδικώς εξουσιοδοτημένο.

2) Ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς
Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιληφθεί η  τιμή για τα προσφερόμενα είδη.
Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (CPV 33122000-1) για τιςEURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.
Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη και
θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
H οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού και η προσφερόμενη τιμή δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει αυτή του Π.Τ. της ΕΠΥ (CPV 33122000-1) για τιςεφόσον το είδος αντιστοιχίζεται στο Π.Τ.). 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.
 
Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (CPV 33122000-1) για τιςσυμφερότερη προσφορά).
Η βαθμολογία θα γίνει σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα αξιολόγησης προσφορών και όσα αναφέρονται στις κείμενες
διατάξεις  της  παραγράφου  13  του  άρθρου  86  του  Ν.  4412/2016:  Η  βαθμολογία  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης
κυμαίνεται  από 100 έως 120 βαθμούς.  Η βαθμολογία είναι  100 βαθμοί  για τις περιπτώσεις  που ικανοποιούνται
ακριβώς  όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών  προδιαγραφών.  Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  έως  120  βαθμούς  όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%

Συντελεστής βαρύτητας

Κ1 Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης 60%

Κ2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 10%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 70%
Β' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%

Κ1

Εγγύηση καλής λειτουργίας (CPV 33122000-1) για τιςχρόνος εγγύησης 2 ετών βαθμολογείται 
με 100 βαθμούς, χρόνος εγγύησης 4 ετών και άνω βαθμολογείται με 
120 βαθμούς, ενδιάμεσοι χρόνοι εγγύησης βαθμολογούνται 
αναλογικά)

15%

Κ2 Στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης (CPV 33122000-1) για τιςΠαρεχόμενο service από τον 
Προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών) 10%

Κ3 Χρόνος παράδοσης 5%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30%

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΚΑΙ Β' ΟΜΑΔΑΣ 100%
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (CPV 33122000-1) για τιςήτοι  που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις  από τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:
U= σ1.Κ1 + σ2.Κ2 + …+σν.Κν
όπου: 
«σν» = Συντελεστής βαρύτητας
«Κν» = Βαθμολογία Κριτηρίου Ανάθεσης των Επιμέρους στοιχείων
«U» = Συνολική Σταθμισμένη βαθμολογία
δηλαδή  το  άθροισμα  της  βαθμολογίας  των  επιμέρους  στοιχείων  κάθε  ομάδας  κριτηρίων  αξιολόγησης  επί  τους
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.

ΑΔΑ: ΩΟΨΝ4690ΒΥ-Ε91





Για την επιλογή της συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς θα ακολουθήσει η κατάταξη των προσφορών 
που θα προκύψει με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λ (συνολική
τελική

βαθμολογία)
=

Τιμή προσφοράς 

U (Συνολική βαθμολο γία τεχνικής προσφοράς)

Για  τη διαμόρφωση της  συγκριτικής  τιμής  θα ληφθεί  υπόψη η Τιμή Προσφοράς  όπως περιγράφεται  στον  Πίνακα
οικονομικής προσφοράς. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ
και  βάσει  των  διατάξεων  του  άρθρου.  Ο  διαγωνισμός  κατακυρώνεται  στον  ανάδοχο  που  έχει  κάνει  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα κατακυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την εν λόγω προμήθεια. 

Ο προμηθευτής θα κληθεί με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει:
1. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, θα καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο
Ανάδοχος με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υποχρεούται  να καταθέσει  εγγυητική καλής
λειτουργίας η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 2% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ και θα
του επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης. Στην περίπτωση που η συνολική αξία της σύμβασης που θα προκύψει
είναι μικρότερη ή ίση των 2.500,00€ εκτός ΦΠΑ, δεν απαιτείται η παροχή εγγυητικών καλής εκτέλεσης και καλής
λειτουργίας.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  τα  υλικά  σε  εξήντα  (CPV 33122000-1) για τις60)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  ημερομηνίας
υπογραφής της σύμβασης, το οποίο και θα αναφέρει οπωσδήποτε στην αρχική του προσφορά.
Η παράδοση-παραλαβή του μηχανήματος (CPV 33122000-1) για τιςοριστική ποιοτική και  ποσοτική)  θα γίνει,  με την εγκατάσταση και  σε
κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία.

H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (CPV 33122000-1) για τις€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος  εξόφλησης:  εντός  εξήντα  (CPV 33122000-1) για τις60)  ημερών,  υπολογιζόμενων  από την  επομένη  της  υποβολής  του  τιμολογίου
πώλησης  από  τον  προμηθευτή.  Η  υποβολή  του  τιμολογίου  δεν  μπορεί  να  γίνει  πριν  από  την  εκπλήρωση  των
συμβατικών υποχρεώσεων. 
Η εξόφληση γίνεται  με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής  και  τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται  στο
σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (CPV 33122000-1) για τιςαποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Σε  περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει  μετά  την  πιο  πάνω προθεσμία,  το  Νοσοκομείο καθίσταται
υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012
και 4127/2013» (CPV 33122000-1) για τιςΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β)
κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή,
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ)  στις λοιπές περιπτώσεις  που αναφέρονται  στο σχετικό
άρθρο  του  Ν.  4412/2016.  Επίσης,  δεν  προσμετρείται  ο  χρόνος  καθυστέρησης  της  πληρωμής,  που  οφείλεται  σε
υπαιτιότητα του παρόχου (CPV 33122000-1) για τιςμη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (CPV 33122000-1) για τιςΦ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις
(CPV 33122000-1) για τιςΝ.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Αντωνιάδης Βασίλειος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 

          Η προσφερόμενη σχισμοειδής λυχνία  να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αναβαθμίσιμη κι επεκτάσιμη και να
περιλαμβάνει τα εξής:

1. Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο τύπου Galileo, υψηλής φωτεινότητας και ευκρίνειας, ευρέως οπτικού πεδίου
και μεγάλου βάθους εστίασης, με συγκλίνοντες προσοφθάλμιους.

2. Να διαθέτει 5 μεγεθύνσεις 6x, 10x, 16x, 25x και 40x.

3. Το εύρος σχισμής να ρυθμίζεται έως 12 mm τουλάχιστον, συνεχώς μεταβαλλόμενο.

4. Το μήκος σχισμής να μεταβάλλεται έως 12mm τουλάχιστον συνεχώς μεταβαλλόμενο.

5. Η περιστροφή του σχισμοειδούς φωτισμού να είναι ± 90ο με συνεχόμενη κίνηση.

6. Να διαθέτει δυνατότητα κλίσης σχισμής (CPV 33122000-1) για τιςγωνία φωτισμού) από 0ο έως 20ο.

7. Τα  προσοφθάλμια  να  έχουν μεγέθυνση 12,5  Χ  και  δυνατότητα διοπτρικής  διόρθωσης  -7  D έως  +  7  D
τουλάχιστον .

8. Να διαθέτει απαραίτητα το σύνολο των κάτωθι φίλτρων:

 Φίλτρο κυανό 

 Φίλτρο ανέρυθρο 

 Φίλτρο neutral density (CPV 33122000-1) για τιςγκρι)

 Φίλτρο απορρόφησης θερμότητας

9. Η πηγή φωτισμού  της λυχνίας να είναι απαραίτητα λάμπα LED.

10. Να διαθέτει εξωτερικό στόχο προσήλωσης επί του υποσιαγώνου με φωτισμό LED κόκκινου χρώματος και με
διοπτρική διόρθωση. 

11. Οι κινήσεις  του οργάνου επί  της έδρας να γίνονται  μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου joystick,  με ειδικό
΄΄μπουτόν΄΄ για την λήψη εικόνας.

12. Να διαθέτει βάση για τοποθέτηση καθιστού τονομέτρου.

13. Να συνοδεύεται από τραπέζι ηλεκτρικής ανύψωσης.

14. Να διαθέτει απεικονιστικό σύστημα ψηφιακής φωτογράφησης με συνδεσιμότητα USB Port και λογισμικό
για την διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων.

15. Να  αναφερθούν  τα  επιπλέον  των  απαιτούμενων  προδιαγραφών  τεχνικά  χαρακτηριστικά  για  να
αξιολογηθούν. 

16. Το προσφερόμενο  είδος πρέπει  να συνοδεύεται  από το Εγχειρίδιο  Λειτουργίας (CPV 33122000-1) για τιςO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.peration Manual),  το
Εγχειρίδιο Συντήρησης (CPV 33122000-1) για τιςService Manual, part list) του κατασκευαστή πλήρες.

17. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (CPV 33122000-1) για τις2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για
δέκα (CPV 33122000-1) για τις10) έτη. 

18. Να  υποβληθούν  μαζί  με  την  προσφορά  πιστοποιητικά  της  νόμιμης  κυκλοφορίας  του  προς  προμήθεια
είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (CPV 33122000-1) για τιςΚατά περίπτωση,
όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης,  κλπ).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΩΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ   GOLDMANN  

To προσφερόμενο τονόμετρο να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Να διαθέτει καθιστή βάση για τη στήριξή του σε οποιαδήποτε σχισμοειδή λυχνία
2. Να συνοδεύεται από δύο (CPV 33122000-1) για τις2) κώνους μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης και ειδικά βαρίδια για τη 

ρύθμισή του
3. Να αποτελείται από το κυρίως όργανο που περιέχει μηχανισμούς άσκησης πίεσης στον κερατοειδή και 

κλίμακα για τη μέτρηση του αποτελέσματος
4. Να διαθέτει εύρος μετρήσεων από 0-80mmHg
5. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης του κώνου μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης για αποστείρωση.
6. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηριστικά για να 

αξιολογηθούν.
7. Το προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (CPV 33122000-1) για τιςO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.peration Manual), το 

Εγχειρίδιο Συντήρησης (CPV 33122000-1) για τιςService Manual, part list), του κατασκευαστή, πλήρες.
8. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (CPV 33122000-1) για τις2) τουλάχιστον έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 

πέντε (CPV 33122000-1) για τις10) τουλάχιστον έτη.
9. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια

είδους  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  Κοινοτικές  Οδηγίες  για  τα  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  (CPV 33122000-1) για τιςκατά
περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης κλπ).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΟΜΕΤΡΟΥ

1. Το ηλεκτρονικό φακόμετρο να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να παρέχει ακριβείς μετρήσεις για κάθε
τύπου φακό.

2. Η μέτρηση των φακών να γίνεται μέσω ακτίνας  laser σε μήκος κύματος περίπου 540  nm έως 550  nm
πράσινου χρώματος.

3. Να δύναται να μετρήσει αυτόματα όλους τους τύπους γυαλιών με το κάτωθι εύρος μετρήσεων:

 Σφαίρωμα :   25 D  (CPV 33122000-1) για τιςσε βήματα των 0.01D/0.12D/0.25D)

 Κύλινδρος :   10 D  (CPV 33122000-1) για τιςσε βήματα των 0.01D/0.12D/0.25D)

 Αξονας κυλίνδρου :  1Ο - 180Ο (ανά 1Ο)

 Τύπος κυλίνδρου :   Αρνητικός / θετικός / Μικτός

 Πρίσμα                 :  0 - 10Δ(CPV 33122000-1) για τιςσε βήματα των 0.01D/ 0.125D/0.25D.

4. Να διαθέτει μέτρηση διακορικής απόστασης. Η μετρούμενη διακορική απόσταση να είναι περίπου από
50 mm έως 80 mm.

5. Να  διαθέτει  απαραίτητα  ξεχωριστό  πρόγραμμα  μέτρησης  μαλακών  φακών  επαφής  και  ξεχωριστό
πρόγραμμα μέτρησης  ημίσκληρων φακών επαφής

6. Η συγκράτηση των κρυστάλλων να γίνεται με ειδικού τύπου σφικτήρα και κέρσορα, ώστε να επιτρέπεται
η εύκολη μετατόπιση ή ακινητοποίησή τους.

7. Τα δεδομένα να εμφανίζονται σε έγχρωμη οθόνη  TFT -  LCD τουλάχιστον 5,5 ιντσών με παρουσίαση
γραφικών για την μέτρηση απλών, διπλoεστιακών και πολυεστιακών φακών. 

8. Το ηλεκτρονικό φακόμετρο να διαθέτει απαραίτητα πρόγραμμα αυτόματης μέτρησης των πολυεστιακών
φακών και των έγχρωμων φακών.

9. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

10. Να διαθέτει έξοδο RS 232.

11. Να  αναφερθούν  τα  επιπλέον  των  απαιτούμενων  προδιαγραφών  τεχνικά  χαρακτηριστικά  για  να
αξιολογηθούν.

12. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (CPV 33122000-1) για τιςO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.peration Manual), το
Εγχειρίδιο Συντήρησης (CPV 33122000-1) για τιςService Manual, part list) του κατασκευαστή πλήρες.

13. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (CPV 33122000-1) για τις2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για
δέκα (CPV 33122000-1) για τις10) έτη. 

14. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια
είδους  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κοινοτικές  Οδηγίες  για  τα  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  (CPV 33122000-1) για τιςΚατά
περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης,  κλπ).    
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ/ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ

1. Να πραγματοποιεί μέτρηση της διαθλαστικής κατάστασης του εξεταζόμενου οφθαλμού (CPV 33122000-1) για τιςδιαθλασίμετρο)
και κερατομετρικές μετρήσεις της πρόσθιας επιφάνειας του οφθαλμού (CPV 33122000-1) για τιςκερατόμετρο).

2. Το ηλεκτρονικό κερατόμετρο - διαθλασίμετρο να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και κατάλληλο:
A) Για την αυτόματη μέτρηση των καμπυλοτήτων του κερατοειδούς.

B) Για την αυτόματη μέτρηση της διάθλασης όλων των ενδιάμεσων τμημάτων του οφθαλμού μέχρι τον
αμφιβληστροειδή χωρίς την συνεργασία του ασθενούς.
 
Γ) Για την ταυτόχρονη μέτρηση της διάθλασης και των καμπυλοτήτων.

Δ) Για την μέτρηση της βασικής καμπυλότητας των φακών επαφής

Ε) Για την μέτρηση των ψευδοφακικών ματιών

3. Αυτόματο διαθλασίμετρο να διαθέτει εύρος μετρήσεων.
 Σφαίρωμα: -20 έως +20D (CPV 33122000-1) για τις σε βήματα των 0,12 ή 0,25D)
 Κύλινδρος: +10D έως -10D (CPV 33122000-1) για τιςσε βήματα των 0,12 ή 0,25D)
 Άξονας: 10-1800 (CPV 33122000-1) για τις σε βήματα 10)
 Να δύναται να πραγματοποιεί μετρήσεις διαμέσου κόρης διαμέτρου 2mm

4. Αυτόματο Κερατόμετρο να διαθέτει εύρος μετρήσεων.
 Ακτίνα καμπυλότητας του κερατοειδούς: 5mm-10mm (CPV 33122000-1) για τιςσε βήματα  0,01mm).
 Διαθλαστική ισχύς:  35 έως 67.50 D (CPV 33122000-1) για τιςn = 1.3375) (CPV 33122000-1) για τις0.01 / 0.12 / 0.25 D προσαυξήσεις)
 Κερατοειδικό αστιγματισμό:  0D~ -10D (CPV 33122000-1) για τιςσε βήματα 0,12/0,25D).
 Άξονα κερατοειδικού αστιγματισμού:  10 ~ 1800 ανά 10.

 Εύρος διακορικής απόστασης τουλάχιστον: 50 - 85mm με βήματα ανά 1mm.
5. Η κίνηση του οργάνου να γίνεται εύκολα προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω χειριστηρίου (CPV 33122000-1) για τιςjoystick).
6. Να επιτρέπει διαθλαστική μέτρηση με ύπαρξη ενδοφακών (CPV 33122000-1) για τιςIO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.L) με ειδικό πρόγραμμα ως και μέτρηση σε

ασθενείς με γυαλιά και φακούς επαφής.
7. Να διαθέτει σύστημα AUTO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. – FO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.GGING (CPV 33122000-1) για τιςχαλάρωση προσαρμογής) ώστε να επιτρέπει την γρήγορη και

ακριβή μέτρηση ακόμα και σε παιδιά σε κανονικό φωτισμό δωματίου.
8. Να διαθέτει οθόνη αφής τεχνολογίας TFT τουλάχιστον 5,7 ιντσών.
9. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή.
10. Να  μπορεί  να  μετρήσει  με  ιδιαίτερο  πρόγραμμα  και  επί  ποινή  απόρριψης  την  διάμετρο  του

κερατοειδούς (CPV 33122000-1) για τιςwhite to white), της ίριδος και της βασικής καμπυλότητας των φακών επαφής.
11. Να διαθέτει ρύθμιση για VERTEX DISTANCE. 0, 10, 12, 13,5 και 15 mm. κατ’ επιλογήν.
12. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο ή χειροκίνητο υποσιάγωνο με δυνατότητα κίνησης τουλάχιστον 65 mm. 
13. Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας για μεταφορά μετρήσεων σε ηλ. Υπολογιστή μέσω RS 232C / USB.
14. Να έχει τάση λειτουργίας 220 V/50Hz
15. Να  αναφερθούν  τα  επιπλέον  των  απαιτούμενων  προδιαγραφών  τεχνικά  χαρακτηριστικά  για  να

αξιολογηθούν.
16. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (CPV 33122000-1) για τιςO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.peration Manual), το

Εγχειρίδιο Συντήρησης (CPV 33122000-1) για τιςService Manual, part list) του κατασκευαστή πλήρες.
17. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (CPV 33122000-1) για τις2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για

δέκα (CPV 33122000-1) για τις10) έτη. 
18. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια

είδους  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κοινοτικές  Οδηγίες  για  τα  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  (CPV 33122000-1) για τιςΚατά
περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης,  κλπ).

ΑΔΑ: ΩΟΨΝ4690ΒΥ-Ε91





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ

1. Το  σύστημα  απεικόνισης  οπτοτύπων  να  αποτελείται  από  οθόνη  με  ενσωματωμένο  ηλεκτρονικό
υπολογιστή,  στον οποίο θα είναι  εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα λογισμικά προγράμματα για τη
διενέργεια των ζητούμενων τεστ, με βάση στήριξης και ασύρματο τηλεχειριστήριο.

2. Να έχει δυνατότητα (CPV 33122000-1) για τιςεύρος) εστίασης από 3 μέχρι 6 μέτρα, με βήμα 0,1 μέτρο.
3. Να διαθέτει πάνελ υψηλής ευκρίνειας LCD, τουλάχιστον 24 ιντσών.
4. Να διαθέτει διαχωρισμό οθόνης με μάσκα κόκκινο, πράσινο.
5. Να διαθέτει διαχωρισμό οθόνης με μάσκα μαύρο, άσπρο.
6. Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι σειρές πινάκων:

Σταθερά τεστ οπτικής οξύτητας
 Γράμματα
  Νούμερα
  Παιδικά σύμβολα
  Έψιλον (CPV 33122000-1) για τιςSnellen E)
  Ελλειπτικούς κύκλους (CPV 33122000-1) για τιςLandolt C)
  ETDRS 2 τεστ
  Amsler grid
Διόφθαλμα τεστ
 Schober τεστ
 Worth τεστ με 4 τελείες
 Δοκιμασίες στερεοσκοπικής όρασης

7. Στα  τεστ  οπτικής  οξύτητας  να  δύναται  να  προβάλλει  τυχαιοποιημένους  (CPV 33122000-1) για τιςrandomized)  συνδυασμούς
οπτοτύπων.

8. Να διαθέτει ειδικό τεστ αχρωματοψίας.
9. Να διαθέτει ειδικό τεστ ευαισθησίας αντίθεσης (CPV 33122000-1) για τιςContrast Sensitivity).
10. Να συνοδεύεται από ασύρματο τηλεχειριστήριο.
11. Να φέρει σύστημα στήριξης σε τοίχο Vesa ISO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως..
12. Να φέρει θύρα USB. Να δύναται να δεχθεί οποιαδήποτε αναβάθμιση του software , μέσω USB
13. Να μπορεί να συνδεθεί μέσω Wi-Fi με Η/Υ ή εκτυπωτή.
14. Να μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρονικό φορόπτερο.
15. Να διαθέτει δυνατότητα χειρισμού ασύρματα με χρήση iPad ή tablet.
16. Να συνοδεύεται από γυαλιά red/green ή/και polarized για τα στερεοσκοπικά τεστ.
17. Να  αναφερθούν  τα  επιπλέον  των  απαιτούμενων  προδιαγραφών  τεχνικά  χαρακτηριστικά  για  να

αξιολογηθούν.
18. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (CPV 33122000-1) για τιςO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.peration Manual), το

Εγχειρίδιο Συντήρησης (CPV 33122000-1) για τιςService Manual, part list) του κατασκευαστή πλήρες.
19. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (CPV 33122000-1) για τις2) έτη τουλάχιστον και επάρκεια ανταλλακτικών για

δέκα (CPV 33122000-1) για τις10) έτη.
20. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια

είδους  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κοινοτικές  Οδηγίες  για  τα  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  (CPV 33122000-1) για τιςΚατά
περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης,  κλπ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο 

είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα 

επίσημα τεχνικά φυλλάδια (CPV 33122000-1) για τιςprospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων

του κατασκευαστή ή (CPV 33122000-1) για τιςκαι) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. 

Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά 

(CPV 33122000-1) για τις"ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά 

παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο  πίνακας  συμμόρφωσης της  Διακήρυξης  πρέπει  να  υποβληθεί με  την  τεχνική  προσφορά,
συμπληρωμένος  σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  επεξηγήσεις  και  οδηγίες  τις  οποίες  ο  υποψήφιος  είναι
υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη  Στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν
αποτελεί  απόδειξη  πλήρωσης  της  προδιαγραφής  και  η  αρμόδια  Επιτροπή  έχει  την  υποχρέωση  ελέγχου  και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς,
η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των
υπηρεσιών,  του  εξοπλισμού  ή  του  τρόπου  διασύνδεσης  και  λειτουργίας  ή  αναφορές  μεθοδολογίας
εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία
του Πίνακα Συμμόρφωσης. 

4. Είναι  υποχρεωτική η πλήρης  συμπλήρωση  των παραπομπών,  οι  οποίες  πρέπει  να  είναι  κατά  το
δυνατόν συγκεκριμένες (CPV 33122000-1) για τιςπ.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο
ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη
παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (CPV 33122000-1) για τιςπ.χ. Προδ. 4.18).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΔΑ: ΩΟΨΝ4690ΒΥ-Ε91
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