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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                           Αλεξανδρούπολη, 14-11-2016       
          4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                                                Αρ. Πρωτ.:25409 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ                                          
   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
           Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
              Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

                    Τμήμα Προμηθειών 

 
Ταχ. Δ/νση  : 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής 
Πληροφορίες  : Ελευθεριάδης Παύλος, Μαργαρίτη Βασιλική 
Τηλέφωνο       : 2551353423                                                                 
e-mail              :prosfores@pgna.gr                                                                                                         
website  :http://www.pgna.gr 

                                                                          

 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Θέμα: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Ενδοφακών 
     

Το Πα.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα: Πα.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τη 

διενέργεια διαβούλευσης με αντικείμενο τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για τη  

Προμήθεια Αναισθησιολογικού Μηχανήματος (κωδικός CPV 33172000-6) 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ή/και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών καθώς και κάθε άλλος  

επίσημος φορέας καλούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας τυχόν παρατηρήσεις επί των 

προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων του ανωτέρω είδους εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών (από 12/11/2016 έως και 22/11/2016).  

Το πλήρες κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών μπορείτε να το βρείτε στον ιστότοπο του 

Νοσοκομείου www.pgna.gr. Η υποβολή τυχόν παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων θα γίνουν στην Ελληνική Γλώσσα, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στo e-mail: 

prosfores@pgna.gr ή με την εισαγωγή σχολίου στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας www.pgna.gr. 

(επιλογή «Προσθήκη Σχολίου»)  

 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00 από το Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Πα.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης. Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Ελευθεριάδης Παύλος  - Μαργαρίτη Βασιλική. Τηλέφωνα 

Επικοινωνίας: 2551-3-53423, e-mails: pelefteriadis@pgna.gr & vmargariti@pgna.gr 

 

    Υπεύθυνος υποστήριξης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Νοσοκομείου: Διεύθυνση 

Πληροφορικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.  

                                                                                                                                                     

                                                                                         Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. Έβρου 

                                                                                             

 

 

                                                                                                 Δημήτριος Αδαμίδης 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΠΓΝΕΒΡΟΥ (Ν.Μ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) 

 

 

‘Έχοντας συγκεντρώσει και μελετήσει τις προτεινόμενες από διάφορους προμηθευτές  τεχνικές 

προδιαγραφές μετά από τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με αντικείμενο τη σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων για την Προμήθεια Ενδοφακών (αρ. εγγρ. 12789/7-6-2016) στο 

Πα.Γ.Ν. Έβρου(Ν.Μ. Πα.Γ.Ν. Αλεξ/πολης),  η επιτροπή προτείνει την προμήθεια ενδοφακών με τις 

παρακάτω προδιαγραφές: 

 

1.Ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, αναδιπλούμενος, μονοεστιακός, υδρόφοβος, ενός ενιαίου τμήματος-

υλικού αποτελούμενο από πολυμερές με 2 υλικά (ακρυλικό και μεθαλκρυλικό) και δείκτη διάθλασης 

1.55-1.57, με κίτρινο φίλτρο κατά της UV και κατά της μπλε ακτινοβολίας. Ο ενδοφακός θα πρέπει να 

είναι αμφίκυρτος και ασφαιρικός, με γωνία μεταξύ σώματος και στηρικτικών αγκυλών 0ο, με μήκος 

απτικού(σώματος) 6mm και ολικό μήκος 13mm, δυνατότητα ένθεσης από μικρή τομή(2,2mm), να 

παρέχεται είτε σε προ-οπλισμένη μορφή είτε σε προς αναδίπλωση μορφή με κατάλληλο ενθετήρα και 

εύρος διοπτριών από +6,0D ως +30D και με βήμα +0,5D . 

 

2. Ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, αναδιπλούμενος, μονοεστιακός, υδρόφοβος, ενός ενιαίου τμήματος-

υλικού αποτελούμενο από πολυμερές με 3 υλικά (ακρυλικό και 2 μεθαλκρυλικά) με δείκτη διάθλασης 

1.45-1.49, με φίλτρο κατά της UV ακτινοβολίας. Ο ενδοφακός θα πρέπει να είναι αμφίκυρτος και 

ασφαιρικός, με 2 εγκοπές μεταξύ σώματος και στηρικτικών αγκυλών τύπου Ζ και γωνία μεταξύ 

σώματος και στηρικτικών αγκυλών 0ο , με μήκος απτικού(σώματος) 6mm και τετραγωνισμένα άκρα 

και ολικό μήκος 13mm, δυνατότητα ένθεσης από μικρή τομή(2,2mm), να παρέχεται είτε σε προ-

οπλισμένη μορφή είτε σε προς αναδίπλωση μορφή με κατάλληλο ενθετήρα και εύρος διοπτριών από 

+5,0D ως +34D και με βήμα +0,5D . 

 

3. Ενδοφακός οπισθίου θαλάμου, αναδιπλούμενος, μονοεστιακός, υδρόφοβος, ενός ενιαίου τμήματος-

υλικού αποτελούμενο από πολυμερές ακρυλικό με περιεκτικότητα σε νερό 4% και δείκτη διάθλασης 

1.50-1.54, με φίλτρο κατά της UV ακτινοβολίας. Ο ενδοφακός θα πρέπει να είναι ασφαιρικός, με 2 

οπές στη βάση των στηρικτικών αγκυλών τύπου C και γωνία μεταξύ σώματος και στηρικτικών 

αγκυλών 0ο , με μήκος απτικού(σώματος) 6mm και τετραγωνισμένα άκρα και ολικό μήκος 12,5mm, 

δυνατότητα ένθεσης από μικρή τομή(2,2mm),  σε προς αναδίπλωση μορφή με κατάλληλο ενθετήρα 

και εύρος διοπτριών από 0D ως +34D . 

 

 

 

Η επιτροπή οφείλει να τονίσει ότι οι παραπάνω αναφερόμενες προδιαγραφές αποτελούν 

προδιαγραφές premium(εξαιρετικών) ενδοφακών γενικής χρήσης και κορυφαίες επιλογές των 

χειρουργών παγκοσμίως. 

Οι ιδιαιτερότητες των οφθαλμολογικών κλινικών της Ν.Μ. του ΠΓΝ.Αλεξ/πολης που περιλαμβάνουν: 

1.Παροχή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με κάλυψη εξιδεικευμένων και δύσκολων περιστατικών 

εγχείρησης καταρράκτη στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης 

2.Εκπαίδευση ειδικευομένων στην Οφθαλμολογία ιατρών στη χειρουργική του καταρράκτη 

3. Πλήρη κάλυψη σε επίπεδο επειγόντων περιστατικών καταρράκτη όλης της περιοχής της 

Θράκης(είναι το μόνο νοσοκομείο που καλύπτει οφθαλμολογικές εφημερίες όλη τη διάρκεια του μήνα 

σε όλη τη Θράκη),    

δημιουργούν την ανάγκη προμήθειας ενδοφακών υψηλής αξιοπιστίας, που είναι εύκολοι στη 

τοποθέτηση τους, έχουν εξαιρετικά μακροχρόνια αποτελέσματα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας 

επιβεβαιωμένα τόσο από την δική μας εμπειρία όσο και από μεγάλες ερευνητικές μελέτες, και δεν 

δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στο χειρουργό ειδικά όταν πρόκειται για δύσκολα περιστατικά. 

Οι προτεινόμενες από την επιτροπή παραπάνω προδιαγραφές(που σημειωτέον περιλαμβάνονται στις 

γενικές προδιαγραφές της ΕΠΥ) αφορούν ενδοφακούς που καλύπτουν πλήρως τις προαναφερθείσες 

ανάγκες.  
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