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Καη΄ εθαξκνγήλ ηεο εγθύθιηνπ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο ηδίαο 

Οινκέιεηαο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ΄ αξηζκ.65/17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν) θαη ηελ ππ΄ 

αξηζκ.67/19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν) θαη ελόςεη ηεο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεκόζηα δηαβνύιεπζε επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα: 

Οθζαικνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (Τag Laser ), CPV 33122000-1  

 

ην Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο ελώζεηο απηώλ λα ππνβάινπλ, 

θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ αλωηέξω εγθύθιην, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα ηνπ σο άλσ 

είδνπο, εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ, ε νπνία άξρεηαη από ηελ επόκελε ηεο 

αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο αλαθνίλωζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, δειαδή από ηελ Δεπηέξα 06 Ννεκβξίνπ 

2017, ήηνη κέρξη 27 Ννεκβξίνπ 2017.  

Επνκέλσο, νη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο θαη νη ελώζεηο απηώλ δύλαληαη λα πξνζθνκίδνπλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη πξόηππα κε βάζε απηό ηνλ θσδηθό CPV θαζώο θαη κε βάζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο θσδηθνύο CPV αληηζηνηρνύλ  

ζην είδνο πνπ απηνί εκπνξεύνληαη θαη εληάζζνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζηελ θαηεγνξία ηνπ πην πάλσ. 

H ππνβνιή ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαζώο θαη απνζηνιή ζα γίλεη ηαπηόρξνλα ζε έληππε θαη καγλεηηθή κνξθή 

(cd, dvd, usb memory stick).  

To ζύλνιν ηνπ πιηθνύ πνπ ζα ππνβιεζεί ζην Γξαθείν ηνπ Πξνκεζεηώλ ζα παξαδνζεί ζηελ Επηηξνπή ύληαμεο 

Πξνδηαγξαθώλ. 

Κάζε ηειηθό ζρέδην ηεο Επηηξνπήο ύληαμεο Πξνδηαγξαθώλ ζα ηεζεί ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε. 
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Announcement 

Due to implementation of the regulation of the Greek Health Procurement Committee regarding the procedure of 

the technical specifications and standards approval, as this regulation has been determined through the Greek 

Health Procurement Committee’s decisions No65/17-7-2015/21-7-2015 (1st topic) and No 

67/19.11.2015/24.11.2015 (1st topic), and in view of composing technical specifications and standards for the 

procurement of «Τag Laser» CPV 33122000-1, the GENARAL HOSPITAL OF KORINTHOS invites all the 

interested suppliers and their associations to submit, according to the above regulation, technical specifications and 

standardsfor the aforementioned products to  the Hospital Supplies Office within a strict deadline of twenty (20) 

days. This strict deadline starts from the following day after this specific notice has been posted on the Greek 

Health Procurement Commission’s website, which is Monday 06 November 2017, That is until 27 

November 2017 

Therefore, the suppliers and their associations are able to submit technical specifications and standards based on 

the above CPV codes as well as on any others CPV codes, which correspond, from their point of view, to the 

products they trade and are included in the «Laboratory, hygienic or pharmaceutical  

glassware » category products except phakic and multifocal.  

It is advised that the products should be submitted with a correlation to the codes of the Price Observatory of the 

Greek Health Procurement Committee or with the indication “without a correlation with the Price Observatory of 

the Greek Health Procurement Committee” according to the judgment of each supplier or his association.  

It is clarified that the Greek Health Procurement Committee is not bound by the correlation, or not, between the 

products and the codes of the Price Observatory submitted by each supplier or his association.  

Technical specifications should be submitted  in paper and digital form((cd, dvd, usb memory stick). 

All submissions will be delivered  to  the Appointed  Specifications Committee. 

The final draft of the Specifications Committee will be open  to public consultation 

 

 

 

Παξαθαινύκε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ καο ηηο ζπλεκκέλεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα αλαξηεζνύλ λα αλαθέξεηαη πξνζεζκία ππνβνιήο παξαηεξήζεσλ κέρξη         

27-11-2017 θαη λα αλαγξάθεηαη ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε απνζηνιήο ησλ παξαηεξήζεσλ: 

prom@hospkorinthos.gr. 

 

 

 

 

   Γηα ηελ αθξίβεηα                                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

   Η Γξακκαηέαο                                      
    

 
 

 
                               ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΚΕΤΗ ND: (Τag Laser ) γηα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ CPV 33122000-1 
 

1. Η ιεηηνπξγία ηνπ λα ζηεξίδεηαη ζηε ηερλνινγία CrystalQ-switch ώζηε ε απνδηδόκελε ελέξγεηα λα παξακέλεη 
ζηαζεξή. 

2. Να είλαη αεξόςπθην θαη αζόξπβν, θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηα δηεζλή standards θαηαζθεπήο θαη 
αζθάιεηαο κεραλεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο, βειηηώλνληαο ηε ζπκκόξθσζε ηνπ αζζελνύο, επηηξέπνληαο ηηο 
δηαδηθαζίεο λα νινθιεξσζνύλ κε ρακειόηεξα επίπεδα ελέξγεηαο θαη απνθεύγνληαο έηζη ηηο αλεπηζύκεηεο 
ελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο. 

3. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα εθπέκπεη κνλνρξσκαηηθή ππέξπζξε αθηηλνβνιία κήθνπο θύκαηνο 
ι=1064εηε. 

4. Να έρεη γσλία θώλνπ 16°. 

5. Η ελέξγεηα λα είλαη ξπζκηδόκελε από 0.2 mj έσο 10 - 15 mj ζηε ιεηηνπξγία κνλνύ παικνύ, από 10 mj έσο 25 
mj ζηε ιεηηνπξγία δηπινύ παικνύ θαη από 20 mj έσο 45 mj ζηε ιεηηνπξγία ηξηπινύ παικνύ. 

6. Ο έιεγρνο ηεο ελέξγεηαο λα γίλεηαη απαξαίηεηα απηόκαηα από ηε ζπζθεπή θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο αιιάδεη 
ηελ ηηκή ηεο. 

7. Να έρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε singlemode (1παικόο αλά «θηύπεκα») θαη ζε Burstmode (1,2,3 παικνί 
αλά «θηύπεκα»). 

8. Η δηάξθεηα ηνπ παικνύ λα είλαη 4nsec. 

9. Η ζπρλόηεηα ηνπ ξπζκνύ επαλάιεςεο λα είλαη 3Ηδ θαη κηθξόηεξε ζηνπο επαλαιεπηηθνύο παικνύο. 

10. Να έρεη κέγεζνο spot 8 έσο 1Οκm. 

11. Η δηνδηθή ζθνπεπηηθή δέζκε λα είλαη ρξώκαηνο θόθθηλνπ κε κήθνο θύκαηνο κεηαμύ 635 θαη 670nm ε νπνία 
λα εμέξρεηαη νκναμνληθά κε ηελ δέζκε ηνπ Nd:Yag θαη λα δείρλεη ην ζεκείν ζθόπεπζεο. Σν ζύζηεκα εζηίαζεο ηεο 
ζπζθεπήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 ζεκείσλ, ηα νπνία λα γίλνληαη έλα ζην ζεκείν εζηίαζεο. 

12. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο απόζηαζεο εζηίαζεο ηνπ Laser από ην πξόζζην ζην νπίζζην πεξηθάθην 
από (-500κm, 0, +500κm) 

13. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζρηζκνεηδή ιπρλία ηύπνπ ZEISS πέληε κεγεζύλζεσλ (ελδεηθηηθά 6Υ, 10Υ, 16Υ, 
25Υ θαη 40Υ), ε νπνία λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ηξαπέδη ειεθηξηθήο αλύςσζεο ζπκβαηνύ κε ηελ ιπρλία. Να 
αλαθεξζνύλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρηζκνεηδνύο ιπρλίαο πξνο αμηνιόγεζε. 
 
14. Να κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κειινληηθά ώζηε είηε λα ζπλδεζεί κε εηδηθό αληάπηνξα κε Argon Laser, είηε κε 
SLTLaser, είηε κε ζύζηεκα Vitreolysis. 

15. Να θέξεη ηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ λόκν εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο (CE, ISO θ.α), ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. 

ΕΓΓΤΗΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

16. Γηα ηα αλσηέξσ δεηνύκελα ζα απαηηεζεί ηδηαίηεξε δήισζε απνδνρήο ηνπο, ε νπνία ζα ζπλνδεύεη ηελ 
πξνζθνξά. 

17. Να ρνξεγείηαη εγγύεζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ εηώλ, αξρόκελε από ηελ ηνπνζέηεζε θαη έιεγρν θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, κέζα ζηνλ νπνίν ζα εθηεινύληαη, ρσξίο ακνηβή, νη απαηηνύκελεο ζπληεξήζεηο, βιάβεο, θαη 
αληηθαηαζηάζεηο θαηεζηξακκέλσλ εμαξηεκάησλ, πνπ νθείινληαη ζε βιάβε ηεο ζπζθεπήο. 

18. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο, ζα εθπαηδεπηνύλ ηαηξνί θαη ηερληθνί ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ζηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε αληίζηνηρα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν. 

19. Καηά ηελ εθπαίδεπζε ζα παξαδνζνύλ ηα πάζεο θύζεσο εγρεηξίδηα ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ηερληθήο 
θξνληίδαο (service manual). 

20. Η θάιπςε ηεο ζπζθεπήο ζε εμαξηήκαηα αληαιιαθηηθά θαη αλαιώζηκα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
δεθαεηήο. 

21. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα αμηνινγεζνύλ νη πξνζθνξέο, είλαη ε ύπαξμε θύινπ ζπκκόξθσζεο, ζην νπνίν 

ζα απαληάηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, (όρη κνλνιεθηηθά), θαη κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη όια ηα αηηήκαηα ησλ 

ηερληθώλ καο πξνδηαγξαθώλ. Όπνπ δεηείηαη ή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαδξνκή ζε μελόγισζζα θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή νίθνπ πξνο απόδεημε δεηνύκελσλ ζηνηρείσλ, απηή ζα γίλεηαη κε ζαθή αλαθνξά ζηελ ζειίδα θαη 

παξάγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ, όπνπ εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία απηά.                 


