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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
5η Υγειονομική Περιφέρεια 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Γ.Ν. Λιβαδειάς - Γ.Ν. Θηβών 

Οργανική  Μονάδα της Εδρας - Λιβαδειά 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 

Λιβαδειά    31/10/2018 

Αριθ. Πρωτ. :641 

 

 

 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αγ. Βλασίου,                
Τ. Κ. 32100, Λιβαδειά 

  

Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Γραφείο Προμηθειών 

Μπατσούλη Γ. –Νταλιάνη Κ. 

  

Τηλέφωνο:   22613 - 50567 

FAX:   22610 - 26294 

E-mail: diag@levadiahospital.gr 

 

 

 

Θέμα: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»  

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ    Γ.Ν Λιβαδειάς  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   Χαμηλότερη  τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ημερομηνία    9/11/2018 

Ημέρα: Παρασκευή   Ωρα: 12:00 μ.μ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία    9/11/2018 

Ημέρα: Παρασκευή      Ωρα: 12:30 μ.μ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    Γ.Ν. Λιβαδειάς,      Γραφείο Προμηθειών 

Ταχ. Διεύθυνση:  Τέρμα Αγ. Βλασίου  32100, Λιβαδειά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   

CPV 

ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΥΠΟΥ 

LED CPV:33167000-8 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  -ΚΑΕ ΠΔΕ 2017 /2018 ΣΑΕ - 091 (2018ΣΕ09100001)  

ΚΑΕ 9349     

ΑΑΥ: 1409/30-10-2018 Α∆Α: 6IΡZ4690BN-7B1 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ   

16.129,00 € χωρίς  το Φ.Π.Α, 20.000,00 € µε το Φ.Π.Α 

           

  

mailto:diag@levadiahospital.gr
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   Το Γ.Ν Λιβαδειάς προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες των τμημάτων, 

προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την διαδικασία της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτεί το 

κάτωθι υλικό:  

 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΜ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Σκιαλυτικής λυχνίας με δυο κεφαλές τύπου 

LED 1 20.000,00 

 

 

                                                         

                                                        
σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, οικονομική με τεχνικά χαρακτηριστικά στο Γραφείο 

Προμηθειών λόγω του κατεπείγοντος της διαδικασίας σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο 

του Γ.Ν  Λιβαδειάς , έως τις  9/11/2018 ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 π.μ. 

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στις προσφορές τους να αναφέρουν το είδος και τον 

αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης στην οποία αιτούμαστε το αντίστοιχο υλικό. Οι προσφορές 

πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ (παρακαλούμε να 

επισυνάπτετε τον αντίστοιχο πίνακα) και να έχουν ισχύ τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΡΕΑ: 

1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, Η ΑΛΛΗ ΑΝΑΛΟΓΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

Η ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Η 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Η ΥΠΟ ΑΛΛΗ 

ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

  Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο 

Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη 

σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για 

όμοιο προϊόν, ή σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των 

εταιρειών. 

Χρόνος παράδοσης το αργότερο εντός δύο (2) μηνών. 

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

Ο  Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Web Site) www.dypethessaly.gr (προμήθειες) στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ 
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(htt:www.eprocurement.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr 

 

 

 

 

                                                                                  Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ του Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 

                                                                                          ΒΑΛΛΑ  ΕΥΜΟΡΦΙΑ                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

«ΣΚΙΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΥΠΟΥ LED»  Κωδικός CPV:  33167000-8 

[Προβολέας Οροφής Χειρουργείων] 

 

1. Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούριο (με πρώτο έτος κυκλοφορίας όχι πριν από το 

2017), αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο για χειρουργείο. Να είναι 

σε πλήρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ασφαλείας για χειρουργικά φωτιστικά σώματα.  

 

2. Να είναι σύστημα το οποίο να αποτελείται από τον κυρίως προβολέα και το δορυφόρο προβολέα 

και να φέρει κατάλληλο σχεδιασμό και τεχνολογία ώστε να διευκολύνεται απολύτως η ροή αέρα σε 

ύπαρξη κλιματισμού Laminar Flow. 

 

3. Να διαθέτει νέας υψηλής τεχνολογίας μονοχρωματικά L.E.D. λευκού φωτός, έτσι ώστε να μην 

παρατηρείται διαχωρισμός της φωτεινής δέσμης κατά την αντανάκλαση της σε αντικείμενα. Να 

αναφερθεί ο αριθμός LED σε κάθε προβολέα ξεχωριστά. Ο μικρότερος αριθμός LED θα αξιολογηθεί 

θετικά. 

 

4. Το όλο σύστημα να παράγει έμμεσο φωτισμό και όχι άμεσο, με βάθος, που δεν θαμπώνει το 

χειρουργό και το βοηθητικό προσωπικό. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος. 

 

5. Να αναρτάται από την οροφή και να έχει την δυνατότητα να παίρνει τις επιθυμητές θέσεις. Ο 

κάθε βραχίονας να μπορεί να κινείται περιμετρικά, πάνω – κάτω και να παίρνει επιθυμητές θέσεις και 

κλίσεις. Να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση οι δυνατότητες των κινήσεων (σε μοίρες ή εύρος 

σε mm) των βραχιόνων και των κελυφών. 

 

6. Το σύστημα κίνησης και ανάρτησης να παρέχει μεγάλη ευκολία κίνησης και σταθερότητα στην 

επιθυμητή θέση χωρίς την χρήση φρένων ή αντίβαρων. 

 

7. Όλες οι κινήσεις να γίνονται εύκολα τόσο από: 

 ενσωματωμένη χειρολαβή περιμετρικά στο κέλυφος κάθε προβολέα, 

 από αποσπώμενη χειρολαβή στο κέντρο του κάθε προβολέα η οποία να μπορεί να αποστειρώνεται 

σε κοινούς κλιβάνους. 

 

8. Η διάρκεια ζωής των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων να είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες. 

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα. 

 

9. Η θερμοκρασία χρώματος τόσο στον κυρίως προβολέα όσο και τον δορυφόρο του να είναι 

τουλάχιστον 4.750 Kelvin, σε απόσταση 1m. Μεγαλύτερη θερμοκρασία χρώματος θα αξιολογηθεί 

ιδιαίτερα καθώς επίσης δυνατότητα επιλογής της χρωματικής θερμοκρασίας σε διάφορες τιμές. 

 

10. Η αποδιδόμενη ισχύς φωτός τόσο στον κυρίως προβολέα όσο και στο δορυφόρο του να είναι 

ρυθμιζόμενη από 40.000 Lux έως 160.000 Lux τουλάχιστον σε απόσταση 1m. 

 

11. Να παρέχεται η δυνατότητα ενδοσκοπικού φωτισμού. 

 

12. Τόσο ο κυρίως προβολέας όσο και ο δορυφόρος του να επιτυγχάνουν ρύθμιση της διαμέτρου του 

φωτιζόμενου πεδίου από 120 έως 250mm περίπου. Να αναφερθεί για να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο επιτυγχάνεται η ρύθμιση. 

 

13. Βάθος Φωτισμού (για κύριο και δορυφόρο προβολέα) σύμφωνα με IEC 60601-2-41, (L1+L2), σε 

20% της κεντρικής φωτεινής ροής (Εc): 1.100mm τουλάχιστον. 

 

14. Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI) σε κάθε προβολέα (κύριο και δορυφόρο) τουλάχιστον 95, 

για τη βέλτιστη διαφοροποίηση των ιστών. 

 



ΑΔΑ: Ω7ΔΕ4690ΒΝ-ΥΚΧ



15. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220–240 V / 50-60 Hz. Η κατανάλωση ισχύος να είναι μικρότερη 

από 65W σε κάθε προβολέα 

 

16. Να αναφερθούν, τόσο για το κύριο όσο και για το δορυφόρο προβολέα η εναπομένουσα 

ακτινοβολία, όταν παρεμβάλλεται: 

  Α. μία μάσκα 

  Β. δύο μάσκες  

  Γ. ένας σωλήνας  

  Δ. μια σωλήνα και μία μάσκα 

  Ε. μια σωλήνα και δύο μάσκες 

 

      Οι μετρήσεις να γίνουν όπως περιγράφονται στο ΕΝ 60601-2-41 για τα χειρουργικά φωτιστικά 

σώματα. 

17. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Να αναφερθεί προς 

αξιολόγηση το ποσό της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας σε W/m
2  

για κάθε προβολέα ξεχωριστά, το οποίο 

θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο από 600 W/m
2
. 

 

18. Το σύνολο των λειτουργιών του κάθε προβολέα (on/off, ρύθμιση έντασης φωτισμού, διάμετρος 

φωτεινού πεδίου, επιλογή χρωματικής θερμοκρασίας, ενδοσκοπικός φωτισμός) να γίνεται από 

ηλεκτρονικό panel τοποθετημένο στον κάθε προβολέα (κύριο και δορυφόρο) ξεχωριστά. Να 

αναφερθούν προς αξιολόγηση επιπρόσθετοι τρόποι χειρισμού των ανωτέρω λειτουργιών. 

 

 

19. Να υπάρχει πρόβλεψη για δευτερεύουσα πηγή ενέργειας μέσω επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 

(Να προσφερθεί προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή) 

 

20. Το σύστημα να δύναται να συνοδεύεται με κάμερα τύπου Plug & Play, High Definition το οποίο 

να προσφερθεί προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή. Η κάμερα να τοποθετείται στο κέντρο του κυρίως 

προβολέα και να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της.  

 

21. Να διαθέτει προεγκατάσταση για την τοποθέτηση τρίτου βραχίονα μελλοντικά (για την 

τοποθέτηση δεύτερου δορυφόρου ή monitor ή λοιπού εξοπλισμού) χωρίς σε καμία περίπτωση να 

απαιτείται στη περίπτωση εκείνη η απεγκατάσταση του υπάρχοντος συστήματος στήριξης. Να 

προσφερθεί προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή. 

 

22. Κατά την εγκατάσταση του νέου προβολέα στα χειρουργεία, ο υπάρχον θα αποξηλωθεί και 

αποσυναρμολογηθεί  από τον ανάδοχο.   

 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

1.   Να   είναι   κατασκευασμένο   σύμφωνα   με   τις   διεθνείς   ευρωπαϊκές   προδιαγραφές 

ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Ο προμηθευτής να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ΕΝ  ΙSO  

9001:08  ή  EN  ISO  13485:12  (ή  νεότερη  έκδοση),  με  πεδίο  πιστοποίησης  την διακίνηση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:12 (ή νεότερη έκδοση), με πεδίο πιστοποίησης την 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, να διαθέτει Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα 

περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική 

διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών  προϊόντων,  σύμφωνα με  την  Υπουργική 

Απόφαση  ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/1601-04). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

2.  Ο  εξοπλισμός  θα  εγκατασταθεί  με  ευθύνη  του  προμηθευτή  στο  χώρο  που  θα  του 

υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την 

εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει 

να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των 

τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. 

3. Να  δοθεί  εγγύηση  καλής  λειτουργίας τουλάχιστον  για  δύο (2) έτη από  την  οριστική 

παραλαβή του μηχανήματος. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, 
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τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που 

περιλαμβάνονται στο συγκρότημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. 

5. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο ή τη θυγατρική του οίκου η 

διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία τουλάχιστον. 

6. Να δοθεί αναλυτικός δεσμευτικός Πίνακας Κόστους, ο οποίος να αναφέρει το ετήσιο 

κόστος συντήρησης, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ανά έτος και για δέκα (10) έτη (συμπ/νου του 

χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας). 

7. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 

service,  καθώς  και  κατάλληλα εκπαιδευμένο  προσωπικό,  με  πιστοποιητικό  εκπαίδευσης από τον 

κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. 

8. Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να 

εκπαιδεύσει στους χώρους εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 

μόλις αυτός εγκατασταθεί. 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 

•      Οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαµηλότερη τιµή της εγχώριας αγοράς όπως 

καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. 
 

•      Προσφορές που αναγράφουν τιµές πάνω από το     παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

 

         Η ∆ιοκήτρια 

        Του Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θηβών 

 

    ΒΑΛΛΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 
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