
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 3ης/1.2.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα έκτακτο 4ο:“Επικύρωση των από 5.10.2017, 19.10.2017, 28.12.2017 και 

12.1.2018 Πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προ-
σφορών της Επιτροπής αξιολόγησης του επαναληπτικού συνο-
πτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξακοσίων (600) πακέ-
των φακοθρυψίας, για την κάλυψη των αναγκών του Οφθαλμο-
λογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.640,00 € με Φ.Π.Α.”. 

 
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Διοικήτρια 
του Νοσοκομείου μας, θέτει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το παραπάνω 
θέμα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 

14η/13.7.2017 συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 1ο), με την οποία αποφασίστηκε 
μεταξύ άλλων η διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προ-
μήθεια εξακοσίων (600) πακέτων φακοθρυψίας, για την κάλυψη των αναγκών 
του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.640,00 € με Φ.Π.Α. με τεχνικές προδιαγραφές 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατόπιν της εν μέρει αποδοχής της από 8.6.2017 
ένστασης της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. 

2. Την υπ’ αριθμ. 19018/25.5.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύ-
νει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ στο Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, 
(ΑΔΑ:Ω43ΘΟΡ1Ο-ΡΨΖ), του Διοικητή της 4ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης, στον ΚΑΕ 1311. 

3. Την υπ΄ αριθμ. 99/2017 διακήρυξη του διαγωνισμού. 
4. Την υπ’ αριθμ. 3194/14.9.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:6Ω3Ω469067-ΞΑΩ), του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης στον ΚΑΕ 1311.01. 
5. Την υπ’ αριθμ. 99/2017 διακήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισμού, περίληψη 

της οποίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 
6. Τις δύο (2) προσφορές που κατατέθηκαν. 
7. Το από 5.10.2017 Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών στο 

οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Παραλάβαμε και μονογράψαμε τις δύο (2) προσφορές που κατατέθηκαν και 
αριθμήθηκαν ως εξής: 
1. ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., Α.Φ.Μ. 082525697,Γκιώνας 1Α, Τ.Κ. 144 51, 

Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2020232, φαξ: 210 2020775. 
2. ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, Α.Φ.Μ. 094450895, Λ. Κηφισίας 18, 

151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210 6878317, φαξ: 210 6827612. 
Κατόπιν προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των προσφορών και μονογράψαμε 
κατά φύλλο τις προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά). 
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Επίσης μονογράψαμε τους φακέλους με τις οικονομικές προσφορές, χωρίς να τις 
αποσφραγίσουμε.  
Τέλος αποφασίσαμε να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές 
προσφορές σε προσεχή ημερομηνία και λύσαμε τη συνεδρίαση».  

8. Το από 19.10.2017 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο 
οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των δύο εταιρειών 
και διαπιστώσαμε ότι ήταν σύμφωνα με τα ζητούμενα στην υπ΄ αριθμ. 99/2017 
διακήρυξη.  
Τέλος αποφασίσαμε να ελέγξουμε τις τεχνικές προσφορές σε προσεχή ημερομη-
νία και λύσαμε τη συνεδρίαση».  

9. Το από 28.12.2017 Πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στο οποίο 
αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Προχωρήσαμε στην τεχνική αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των δύο 
εταιρειών και διαπιστώσαμε τα εξής: 
- Εταιρεία ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.  

Η εταιρεία ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., προσφέρει πακέτα φακοθρυψίας και δια-
λύματα bss της εταιρείας BAUSCH & LOMB (ΗΠΑ) και ως συνοδό εξοπλισμό 
το μηχάνημα Stellaris PC BL1433, της εταιρείας BAUSCH & LOMB (Η.Π.Α.).  
Το μηχάνημα το οποίο προσφέρει η εταιρεία Μαυρογένης (Stellaris PC) όπως 
φαίνεται από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας 
(http://www.bauschsurgical.eu) πρόκειται για μηχάνημα χειρουργικής οπι-
σθίων μορίων κατά κύριο λόγο, το οποίο επιπροσθέτως έχει και δυνατότητα 
διενέργειας επεμβάσεων καταρράκτη με υπέρηχους (κατηγορία products- 
retina και ΟΧΙ products-cataract όπως φαίνεται και από τα επισυναπτόμενα 
φωτοαντίγραφα της σχετικής ιστοσελίδας).  
Η εταιρεία Μαυρογένης, όσον αφορά την τεχνική προδιαγραφή των πακέτων 
φακοθρυψίας μέσω του πακέτου να επιτυγχάνεται η διατήρηση της πίεσης 
στο προκαθορισμένο από τον χειρουργό επίπεδο και την 3η προδιαγραφή του 
συνοδού εξοπλισμού, δεν τις πληροί, διότι σε όλες τις σελίδες του user 
manual (εγχειρίδιο χρήστη) που κάνει παραπομπή (σελ.1-6, 1-17, 1-19, 1-32, 
1-33, 2-31, 2-55, 2-71, 3-6, 3-34, 3-35, 4-1, 4-46, 4-47, 4-48, 9-1,9-4), πέρα 
από το γεγονός ότι το user manual είναι στα αγγλικά και όχι στα ελληνικά, 
όπως ορίζεται από τη διακήρυξη, δεν κάνει λόγο πουθενά, ότι διαθέτει τεχνο-
λογία δυναμικής διαχείρισης των υδραυλικών, παρά μόνο κάνει λόγο ότι το 
σύστημα με τη βοήθεια του ηλεκτρικού στατώ, παρέχει αέρα για πεπιεσμένη 
έγχυση, χωρίς να διευκρινίζει αν η ενδοφθάλμια πίεση παραμένει σταθερή 
κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ανεξάρτητα από τους χειρισμούς που πραγ-
ματοποιούνται από τον χειρουργό. 
Ιδιαίτερα στη σελίδα 9-1 του user manual (εγχειρίδιο χρήστη) εξηγεί πως πε-
πιεσμένη έγχυση σημαίνει ότι το μηχάνημα με το πεπιεσμένο αέρα, δημιουρ-
γεί την απαραίτητη πίεση για έγχυση. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνουμε την απόρριψη του μηχανήμα-
τος της εταιρείας Μαυρογένης ώστε η τελική επιλογή να πληρoί επακριβώς τα 
κριτήρια του διαγωνισμού για την επιλογή μηχανήματος φακοθρυψίας. 

- Εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
Η εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, προσφέρει πακέτα φακο-
θρυψίας και διαλύματα bss της ALCON RESEARCH LTD, Η.Π.Α., και ως συ-
νοδό εξοπλισμό το μηχάνημα CENTURION VISION SYSTEM, κωδ. εργοστα-
σίου: 8065751763, της ALCON RESEARCH LTD, Η.Π.Α.  
Η προσφορά της εταιρείας ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, είναι σύμ-
φωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και προτείνουμε την 
αποδοχή της προσφοράς της. 
Κατόπιν αποφασίσαμε να αποσφραγίσουμε την οικονομική προσφορά της 
εταιρείας ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, σε προσεχή ημερομηνία και 
λύσαμε τη συνεδρίαση». 

10. Το από 12.1.2018 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: 
«Προχωρήσαμε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας 
ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, η τεχνική προσφορά της οποίας πληρούσε 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τη μονογράψαμε κατά φύλλο. 
Κατόπιν προχωρήσαμε στην αξιολόγηση της προσφοράς και διαπιστώσαμε ότι η 
εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, καταθέτει προσφορά ως εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ  

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ Π.Τ. 

1 Πακέτο φακοθρυψίας μίας  χρήσεως το οποίο να περιλαμβάνει: 

- Κασέτα φακοθρυψίας με σάκο περισυλλογής υγρών 500cc  

- Tip φακοθρυψίας από τιτάνιο 0,9 χιλιοστών κυρτό τοποθετημένο μέσα σε 

κλειδί (για τομή 2,75mm έως 3mm,  

- Ισότονo διάλυμα πλύσης έκπλυσης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 

της φακοθρυψίας 500ml* 

- Κάλυμμα sleeve για τις αντίστοιχες τομές 

- -Test champers και κάλυμμα τραπεζιού μηχανήματος 

Μέσω του πακέτου επιτυγχάνεται η διατήρηση της πίεσης στο προκαθορισμένο 

από το χειρουργικό επίπεδο. 

(Centurion Active Irrigation FMS Pack, 0.9mm Nano, Mini-Flared ABS 30o OZIL 

για τομή 2,75mm έως 3mm)  

Διατίθεται σε αδιάσπαστη συσκευασία των 6 τεμαχίων. 

8065752917 59,80€ Πενήντα εννέα ευρώ 

και ογδόντα λεπτά. 

45.2.2 65,00€ 

 *Κάθε ένα από τα παραπάνω πακέτα φακοθρυψίας θα συνοδεύονται από ένα ισότονο διάλυμα πλύσης έκπλυσης BSS BAG 500ml που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 

φακοθρυψίας (κωδ. εργοστασίου 0007950195), άνευ χρεώσεως. 

Με συνοδό μηχάνημα το παρακάτω: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

CENTURION VISION SYSTEM Κωδ. Εργοστασίου: 8065751763 ΗΠΑ ALCON RESEARCH LTD 15800 Alton Parkway IRVINE-CALIFORNIA, 

U.S.A. 
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Ο προσφερόμενος συνοδός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα εξής: 
- Κύρια μονάδα. 
- 2 στυλεούς φακοθρυψίας OZiL για την αφαίρεση του καταρράκτη με χρήση 

πλάγιων υπερήχων, με κωδικό εργοστασίου 8065751761. 
- Ποδοδιακόπτη. 
- Τηλεχειριστήριο. 
- Εγχειρίδιο χρήσης (operator΄s manual). 
- Ένα (1) κουτί από τον κωδικό 8065752134 (CENTURION ULTRA VIT 23G 

ANTERIOR). 
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η προσφορά των 59,80 €/πακέτο φακοθρυψίας 
είναι χαμηλότερη από την τιμή των 65,00 €/πακέτο του Παρατηρητηρίου Τιμών 
της Ε.Π.Υ.  
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την κατακύρωση του επαναληπτικού συ-
νοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξακοσίων (600) πακέτων φακοθρυ-
ψίας, για την κάλυψη των αναγκών του Οφθαλμολογικού Τμήματος του Νοσοκο-
μείου, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.640,00 € με 
Φ.Π.Α. στην εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, η οποία να κληθεί να 
καταθέσει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται, σύμφωνα με τις  διατάξεις του 
άρθρου 73 και 103, του Ν. 4412/2016 καθώς και των όρων της υπ΄ αριθμ. 
99/2017 διακήρυξης (ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛ-
ΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ), ως εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΔΑΠΑΝΗ  

ΜΕ Φ.Π.Α 

1 Πακέτο φακοθρυψίας μίας  χρήσεως το οποίο να περιλαμβάνει: 

- Κασέτα φακοθρυψίας με σάκο περισυλλογής υγρών 500cc  

- Tip φακοθρυψίας από τιτάνιο 0,9 χιλιοστών κυρτό τοποθετημένο μέσα σε 

κλειδί (για τομή 2,75mm έως 3mm,  

- Ισότονo διάλυμα πλύσης έκπλυσης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 

φακοθρυψίας 500ml* 

- Κάλυμμα sleeve για τις αντίστοιχες τομές 

- -Test champers και κάλυμμα τραπεζιού μηχανήματος 

Μέσω του πακέτου επιτυγχάνεται η διατήρηση της πίεσης στο προκαθορισμένο από 

το χειρουργικό επίπεδο. 

(Centurion Active Irrigation FMS Pack, 0.9mm Nano, Mini-Flared ABS 30o OZIL για 

τομή 2,75mm έως 3mm)  

Διατίθεται σε αδιάσπαστη συσκευασία των 6 τεμαχίων. 

8065752917 600 πακέτα 59,80€ 35.880,00€ 44.491,20€ 

 *Κάθε ένα από τα παραπάνω πακέτα φακοθρυψίας θα συνοδεύονται από ένα ισότονο διάλυμα πλύσης έκπλυσης BSS BAG 500ml που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της φακοθρυ-

ψίας (κωδ. εργοστασίου 0007950195), άνευ χρεώσεως. 

Με συνοδό μηχάνημα το παρακάτω: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

CENTURION VISION SYSTEM Κωδ. Εργοστασίου: 8065751763 ΗΠΑ ALCON RESEARCH LTD 15800 Alton Parkway IRVINE-CALI-
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FORNIA, U.S.A. 

Ο προσφερόμενος συνοδός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα εξής: 
- Κύρια μονάδα. 
- 2 στυλεούς φακοθρυψίας OZiL για την αφαίρεση του καταρράκτη με χρήση 

πλάγιων υπερήχων, με κωδικό εργοστασίου 8065751761. 
- Ποδοδιακόπτη. 
- Τηλεχειριστήριο. 
- Εγχειρίδιο χρήσης (operator΄s manual). 
- Ένα (1) κουτί από τον κωδικό 8065752134 (CENTURION ULTRA VIT 23G 

ANTERIOR). 
Η συνολική δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 35.880,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 44.491,20 € και είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
12. Το από 17.1.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 2797/17.1.2018) έγγραφο της 

Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
13. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

 
α. Την επικύρωση των από 5.10.2017, 19.10.2017, 28.12.2017 και 12.1.2018 Πρα-

κτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής αξιολόγη-
σης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξακοσίων 
(600) πακέτων φακοθρυψίας, για την κάλυψη των αναγκών του Οφθαλμολογικού 
Τμήματος του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δα-
πάνης 44.640,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 
τιμή). 

β. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. διότι το προ-
σφερόμενο ως συνοδός εξοπλισμός μηχάνημα, δεν πληροί τις τεχνικές προδια-
γραφές του διαγωνισμού και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 
από  28.12.2017 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

γ. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 
ΑΕΒΕ, Α.Φ.Μ. 094450895, Λ. Κηφισίας 18, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210 6878317, 
φαξ: 210 6827612, της οποίας τα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τα ζητούμενα 
της διακήρυξης και η προσφορά της πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές του δι-
αγωνισμού ως εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  

ΜΕ Φ.Π.Α 

Πακέτο φακοθρυψίας μίας  χρήσεως το οποίο να περιλαμβάνει: 

- Κασέτα φακοθρυψίας με σάκο περισυλλογής υγρών 500cc  

- Tip φακοθρυψίας από τιτάνιο 0,9 χιλιοστών κυρτό τοποθετημένο μέσα σε 

8065752917 600 πακέτα 59,80€ 35.880,00€ 44.491,20€ 
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κλειδί (για τομή 2,75mm έως 3mm,  

- Ισότονo διάλυμα πλύσης έκπλυσης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 

της φακοθρυψίας 500ml* 

- Κάλυμμα sleeve για τις αντίστοιχες τομές 

- -Test champers και κάλυμμα τραπεζιού μηχανήματος 

Μέσω του πακέτου επιτυγχάνεται η διατήρηση της πίεσης στο προκαθορισμένο 

από το χειρουργικό επίπεδο. 

(Centurion Active Irrigation FMS Pack, 0.9mm Nano, Mini-Flared ABS 30o OZIL 

για τομή 2,75mm έως 3mm)  

Διατίθεται σε αδιάσπαστη συσκευασία των 6 τεμαχίων. 

 *Κάθε ένα από τα παραπάνω πακέτα φακοθρυψίας θα συνοδεύονται από ένα ισότονο διάλυμα πλύσης έκπλυσης BSS BAG 500ml που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της φακο-

θρυψίας (κωδ. εργοστασίου 0007950195), άνευ χρεώσεως. 

Με συνοδό εξοπλισμό το παρακάτω μηχάνημα: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

CENTURION VISION SYSTEM Κωδ. Εργοστασίου: 8065751763 ΗΠΑ ALCON RESEARCH LTD 15800 Alton Parkway IRVINE-CALI-

FORNIA, U.S.A. 

Ο προσφερόμενος συνοδός εξοπλισμός περιλαμβάνει τα εξής: 
- Κύρια μονάδα. 
- 2 στυλεούς φακοθρυψίας OZiL για την αφαίρεση του καταρράκτη με χρήση 

πλάγιων υπερήχων, με κωδικό εργοστασίου 8065751761. 
- Ποδοδιακόπτη. 
- Τηλεχειριστήριο. 
- Εγχειρίδιο χρήσης (operator΄s manual). 
- Ένα (1) κουτί από τον κωδικό 8065752134 (CENTURION ULTRA VIT 23G 

ANTERIOR). 
Η συνολική δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 35.880,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 44.491,20 € και είναι εντός της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού. 

δ. Να κληθεί η εταιρεία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, να καταθέσει εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που προβλέπονται, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 73 και 
103, του Ν. 4412/2016 καθώς και των όρων της υπ΄ αριθμ. 99/2017 διακήρυξης 
(ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ). 

 
                    H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      
          
             Παπαχριστοδούλου Βασιλική 
 
            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
           Δημήτριος Κτίστης                                            
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1. Μάκος Χρήστος  
 

2. Σκέντος Γεώργιος  
 

3. Τσικόπουλος Γεώργιος 
 

4. Κήτα Μαρίνα  
 

5. Χατζηβασιλείου Δέσποινα   
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