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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Κουρούκλη
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ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την δημιουργία Παρακαταθήκης Υλικών Ενδοφακών με την Διαδικασία Ανάδειξης
Μειοδότη με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών του Οφθαλμολογικού
Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
και ειδικότερα για το ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη
τις σχετικές διατάξεις του Ν.2286/95, Ν. 2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007. Ν.3846/10,
Π.Δ.118/2007, και Ν. 4281/2014, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προσκαλεί κάθε
ενδιαφερόμενο που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις να καταθέσει τεχνικό –
οικονομική προσφορά για την δημιουργία Παρακαταθήκης Υλικών Ενδοφακών με την
διαδικασία της Ανάδειξης Μειοδότη με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων
περιστατικών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και ειδικότερα για το ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
Κριτήριο για την Αξιολόγηση των προσφορών είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Οι προσφορές αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: (Βησσαρίωνος 9 – 1ος
όροφος – Τμ. Γραμματείας ), συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα και γίνονται δεκτές έως
τις 02/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ. Στον διαγωνισμό μπορούν να
συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στη παρούσα, καθώς και κοινοπραξίες προμηθευτών,
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που σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σ’ αυτές να περιβληθούν στον τύπο της
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Εταιρείας του Ελληνικού Κώδικα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 03/12/2015, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:30πμ
Έγγραφα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση που ζητούνται, αποστέλλονται
τουλάχιστον σε έξι (6) εργάσιμες μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, που
υποβάλλεται στην πιο πάνω διεύθυνση. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται σε έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την υποβολή προσφορών. Για
περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 213 2052 812 και
φαξ: 213 2052 819 και τις εργάσιμες μέρες και από ώρες 10:00-14:00.
Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα αναγράφει όλα τα στοιχεία τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία
του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
Εντός του ενιαίου φακέλου θα υπάρχει:
1) η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή (CD) και ειδικότερα:
α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή
(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές όσο και
τα

συνυποβαλλόμενα

prospectus

(τεχνικά

φυλλάδια

του

κατασκευαστή)

ή

δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή αντίγραφα).
β) Τα κατατιθέμενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά
και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι
πρωτότυπα ή αντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από
επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική
διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από
τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος
κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του
στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του
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γ) Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ
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μέρους του οικονομικού φορέα πρότυπων εξασφάλισης ποιότητας. Αυτά πρέπει να
βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ
ISO 14001).
δ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία ο
προσφέρων θα δηλώνει την χώρα καταγωγής των προσφερόμενων ειδών. Ο Προσφέρων
εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του
την επιχειρηματική μονάδα στην θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και
τον τόπο εγκατάστασης της.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν της επιχειρηματική μονάδα στην
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση τους προς το
φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ή
η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος
και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ
του οποίου έγινε η αποδοχή.
ε) Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική εάν αυτό είναι
δυνατόν και Βεβαίωση καταχώρησης του Προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών
Προϊόντων, επί ποινή αποκλεισμού, (αφορά μόνο τις κατηγορίες των προϊόντων που
υπάγονται στην υποχρέωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30/004/4204/5-12-2013 Εγκύκλιο της Γενικής
Διεύθυνσης Γενικού Χημείο του Κράτους).
2) η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
(CD) σύμφωνα με το εξής υπόδειγμα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
GMDN

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Π.Τ.
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Ο προμηθευτής θα δηλώνει εγγράφως επί ποινή αποκλεισμού πως αποδέχεται το
γεγονός ότι:
1. η τιμολόγηση των υλικών του θα γίνεται μετά την χρησιμοποίηση τους
2. σε περίπτωση σύμβασης των υλικών με τη λήξη διαγωνισμού παύει να ισχύει η
παραπάνω διαδικασία παρακαταθήκης των υλικών.
3. αν κατά την διάρκεια παραμονής των υλικών στο Νοσοκομείο οι τιμές στο
Παρατηρητήριο Τιμών μεταβληθούν και είναι χαμηλότερες, οι τιμές των
προσφερόμενων υλικών θα εναρμονίζονται με την τελευταία τιμή που
καταχωρήθηκε στο Παρατηρητήριο Τιμών
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή όπως αυτή περιγράφεται στο
Παρατηρητήριο Τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη ενώ δεν επιτρέπονται οι
αντιπροσφορές.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία δημόσια
συνεδρίαση στις 03/12/2015 από ειδική τριμελή επιτροπή (Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό.

3)ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει:
Α) Τα προϊόντα να συνοδεύονται από έγκυρες δημοσιεύσεις που να καθιστούν εμφανές
ότι δεν εμφανίζουν σημαντικά μεγάλο ποσοστό θόλωσης οπισθίου περιφακίου.
Εφ’ όσον πρόκειται για προϊόντα νέας κυκλοφορίας για τα οποία δεν θα υπάρχει
δυνατότητα ανάλογων δημοσιεύσεων η αποδοχή τους θα εναπόκειται στην κρίση της
επιτροπής.
Β) Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση
στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το
προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα
οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
4
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επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία
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σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον
κατασκευαστή. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική
τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει
να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO 13485, αντίγραφο
ισχύοντος πιστοποιητικού του οποίου και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην
προσφορά.
Γ) Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο
οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού
περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE.
Δ)Απαραίτητη είναι η κατάθεση δειγμάτων, για τα προσφερόμενα προϊόντα, που δεν
έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ από το Νοσοκομείο μας. Για τα προσφερόμενα είδη που
έχουν δοκιμαστεί από το Νοσοκομείο μας , απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση που να το
βεβαιώνει.

Σημειώνουμε ότι η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνεται εντός 24ώρου, από την
τηλεφωνική ή άλλου είδους επικοινωνία του Νοσοκομείου μας.

5
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
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Α/Α

Ακρυλικός υδροφοβικός
ενδοφακός υψηλων
διοπτριών ενός τεμαχίου
σφαιρικός με φίλτρο κατά
της UV ακτινοβολίας ολικού
πάχους 13χιλ. Και οπτικού
σώματος 6 χιλ ΥΨΗΛΟΥ
ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,53
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, και με
διοπτριες μεχρι και 40 D
Προσθίου θαλάμου
ενδοφακός τύπου kelman
ολικής διαμέτρου
12,5/13/13,5 χιλ και οπτικού
τμήματος 5,5 χιλ από υλικό
PMMA

ΤΕΜ.

5

44.2.3.1

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΩΝ
110,00 €

ΤΕΜ.

10

44.1.3

27,00 €

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΦΑΚΟΣ 3
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΠΙΣΘΙΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΙ ΜΕ
ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,53
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ THREE PIECE
ΣΥΝΟΛ. ΜΗΚΟΥΣ 13 ΜΜ
ΟΠΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 6ΜΜ KAI
ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ 6-30 , ΓΩΝΙΩΣΗ 10
ΜΟΙΡΩΝ

ΤΕΜ.

6

44.2.2.5

61,00 €

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΑΝΑΔΙΠΛ. ΟΠ.
ΘΑΛ. ΑΚΡΥΛ. ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ
ΔΙΑΘΛ. 1,53 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1PIECE ΜΗΚΟΥΣ 13 ΜΜ ΟΠΤ.
ΖΩΝΗ 6ΜΜ ΑΜΦΙΚΥΡΤΟΙ, +6
ΩΣ +30D ME ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤʼ
ΤΗΣ ΜΠΛΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ,0
ΜΟΙΡΕΣ ΓΩΝΙΩΣΗ,
ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ 'Η ΜΗ

ΤΕΜ.

150

44.2.2.1

103,00 €

ΕΙΔΟΣ

1

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΦΑΚΟΣ ΥΨΗΛΩΝ
ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ

2

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΦΑΚΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΥ

3

4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

6
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΤΕΜ.

70

44.2.2.1

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΩΝ
103,00 €

ΤΕΜ.

5

44.2.2.6

110,00 €

ΤΕΜ.

90

44.2.2.1

103,00 €

χαμηλών διοπτριών ,
ΤΕΜ.
ακρυλικός υδροφοβικός
φακός τριών τεμαχίων ολικής
διαμέτρου 13 χιλ με οπτικό
σώμα 6 χιλ με δείκτη
διάθλασης από 1,54 και πάνω,
τύπου meniscus

5

44.2.3.1

180,00 €
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

5

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 1
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ANTI GLARE

6

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΦΑΚΟΣ 3
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ANTI GLARE

7

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΦΑΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ
ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΜΕ 2
ΟΠΕΣ

8

ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ
ΧΑΜΗΛΩΝ
ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ meniscus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ
ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
1,47 ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ
PROLATE ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ
ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ GLARE ΚΑΙ
ΜΕ ΑΠΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ
5-30 ΠΡΟΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ 'Η ΜΗ
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΡΙΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ
ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
1,47 ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΟΠΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ
PROLATE ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΟΒΟ
ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ GLARE
ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ 5-30
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ
ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΟΠΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΑΓΚΥΛΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΔΡΟΦΙΛΙΑΣ ΠΕΡ. 4% ,ΜΗΚΟΣ
ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 6ΜΜ
ΟΛΙΚΟ 12,5 ΜΜ ΚΑΙ SQUARE
EDGE 360 ΜΟΙΡΩΝ, ΜΙΚΡΗΣ
ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ
ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΟΧΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ 1,53 ΚΑΙ ΔΙΟΠΤΡΙΕΣ ΑΠΟ
0-35

Μ/Μ

7

ΑΔΑ: 76ΥΣ4690ΩΕ-Φ87

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
ΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΤΕΜ.

10

44.2.3.9

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ
ΤΙΜΩΝ
265,00 €

ΤΕΜ.

8

44.2.1.6

108,00 €

ΤΕΜ.

10

44.2.3.9

265,00 €

ΤΕΜ.

4

44.1.1.

210,00 €

15PROC003255434 2015-11-04

Α/Α
9

10

11

12

ΕΙΔΟΣ

ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
ΦΑΚΟΣ ΤΟΡΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τορικός ακρυλικός ενδοφακός
οπισθίου θαλάμου ενός
μέρους με οπίσθια τορικότητα
γι την διόρθωση του
αστιγματισμού , ολικής
διαμέτρου 13 χιλ. με οπτικό
σώμα 6 χιλ ΥΨΗΛΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1,53
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.Να καλύπτει
αστιγματισμούς περίπου από
1,00-5,00 διοπτρίες
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
Τριών τεμαχίων, ασφαιρικός,
ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ αμφίκυρτος, με δείκτη
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ
διάθλασης άνω του 1,40.
ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ Διάμετρος οπτικής ζώνης 5,5
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ έως 6 χιλιοστά, ολική
Σ - ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ
διάμετρος 12 έως 13 χιλιοστά.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Να διατίθεται σε μεγάλο
ΥΔΡΟΦΟΒΑ
εύρος διοπτριών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναδιπλούμενος, μικρής
τομής.
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
Ενός τεμαχίου, ακρυλικός
ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ
υδρόφοβος, αμφίκυρτος,
ΤΟΡΙΚΟΣ
οπισθίου θαλάμου,
ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΜΕ
ασφαιρικός ή μη, με φίλτρο
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΜΠΛΕ
για την μπλε ακτινοβολία και
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ
με δείκτη διάθλασης άνω του
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
1,40. Ολική διάμετρος 11 έως
ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ
13 χιλιοστά. Να διατίθεται σε
μεγάλο εύρος διοπτριών
σφαιρικής ισχύος. Διαθέσιμος
σε ποικιλία εύρους
κυλινδρικής ισχύος για
διόρθωση αστιγματισμού
(0,75 έως 6,0 D).
Αναδιπλούμενος, μικρής
τομής.
ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ
Ενός τεμαχίου, ιριδικής
ΦΑΚΟΣ - ΑΦΑΚΙΑΣ - στήριξης για αφακικούς
ΙΡΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ασθενείς

Μ/Μ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
“ ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΠΔΔ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
8

