
 

 

 

 

 
Γπαθείο Ππομηθειών                  
Πιεξ:   Β.Ληνπιηάθε                                                                                         Θεζζαλονίκη,      07/04/2020                                                    
Tει.: 2313 32.3119, fax: 2313 32.3969  
 Ηιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com                                                     Απ. Ππωη.:          14604 
                                                                                                                                     

     

                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

            ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΘΔΜΑ: Τποβολή ηεσνικο – οικονομικών πποζθοπών για ηην ππομήθεια Δνδοθακών, ηιρ ανάγκερ ηηρ Β΄ 
Οθθαλμολογικήρ Κλινικήρ Α.Π.Θ. ηος Νοζοκομείος.  

 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ην Ννζνθνκείν πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηεο Β΄ Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο 

Α.Π.Θ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξαγκαηνπνηεί ζπιινγή ηερληθν – νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη 

επηζπλαπηόκελν πίλαθα. 

            Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε όπσο απνζηείιεηε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθόξκαο  compareONE, έωρ ηην Πέμπηη και ώπα 12:30:00, ηηρ 16ηρ Αππιλίος 2020. Η απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξώλ  ζα δηελεξγεζεί  ηελ ίδηα εκέξα, ζπγθεθξηκέλα ζηηο  16/04/2020, εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 13:30:00. 

 

 

 

       Ζ  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΤΠΖΡΔΙΑ 

 

                                                                              ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΝΓΟΦΑΚΩΝ 

 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΛΙΚΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ 

ΕΣΗΙΑ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

23018002 

Δνδοθακόρ Δνόρ ηεμασίος ππο-οπλιζμένορ, αζθαιπικόρ. Aθξπιηθόο 
αλαδηπινύκελνο πδξόθηινο κε πδξόθνβε επηθάλεηα, ελόο ηεκαρίνπ, 
ακθίθπξηνο,  αζθαηξηθόο κε θίιηξν επηθάιπςεο UV.Σύλνιν νιηθήο 

δηακέηξνπ 11,00mm θαη κε δηάκεηξν νπηηθήο δώλεο 6,0mm.Να δηαηίζεηαη 
ζε εύξνο δηνπηξηώλ, θαη ε έλζεζε λα γίλεηαη από κηθξή ηνκή ηνπιάρηζηνλ 

1,8mm. Να είλαη πξννπιηζκέλνο ζην θαηξηηδ γηα άκεζε έλζεζε . 

30 ΤΕΜΑΧΙΟ 

23018004 

Δνδοθακόρ Δνόρ ηεμασίος αζθαιπικόρ . Aθξπιηθόο αλαδηπινύκελνο 
πδξόθνβνο ελόο ηεκαρίνπ, ακθίθπξηνο,  αζθαηξηθόο κε θίιηξν επηθάιπςεο 
UV. Ο δείθηεο δηάζιαζεο λα είλαη 1,47,  νιηθήο δηακέηξνπ 13,00mm θαη κε 

δηάκεηξν νπηηθήο δώλεο 6,0mm.Να δηαηίζεηαη ζε εύξνο δηνπηξηώλ 
ηνπιάρηζηνλ από +6,0D έσο +34,0D (κε βήκα αλά 0,5D), θαη ε έλζεζε λα 

γίλεηαη από κηθξή ηνκή. Να δηαζέηεη εηδηθή θαηεξγαζία square edge 
360o.Να δηαζέηεη  ζρεδηαζκό ηξηώλ ζεκείσλ ζηήξημεο (Tri-Fix3– Point 

Design), πνπ εμαζθαιίδεη θαιύηεξε ζηήξημε θαη επηθέληξσζε ηνπ θαθνύ 
ζηνλ ζάθν ηνπ πεξηθαθίνπ. To πιηθό ηνπ ελδνθαθνύ λα κε ζρεηίδεηαη 

κε  θαηλόκελα PCO (ζόισζε νπίζζηνπ πεξηθαθίνπ). 

70 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2301700 

Δνδοθακοί πποζθίος θαλάμος PMMA ενόρ ηεμασίος. Δλδνθαθόο 
πξνζζίνπ ζαιάκνπ ηύπνπ KELMAN από PMMA ζθαηξηθόο , κε δείθηε 
δηάζιαζεο πάλσ από 1,48. Με απηηθή δηάκεηξν 5,5- 6 mm θαη νιηθή 

δηάκεηξν 12,5- 13,75mm. Με δηνπηξηθό εύξνο ηνπιάρηζηνλ από 10,0D έσο 
30,00D θαη κε βήκα αύμεζεο αλά κηζή δηνπηξία 

25 ΤΕΜΑΧΙΟ 

23023000 

Δνδοθακοί Ιπιδικήρ ηήπιξηρ. Δλδνθαθόο ηξηδηθήο ζηήξημεο από pmma, 
κε ζηαζεξά: 115,00. Οιηθή δηάκεηξν 8,5mm, νπηηθή δηάκεηξν 

5,4mm θαη ACD: 3,3. Να δηαηίζεηαη καδί κε ην εξγαιείν ηνπνζέηεζεο κηαο 
ρξήζεο. 

50 ΤΕΜΑΧΙΟ 

23023001 

Δνδοθακοi Αθξπιηθνί πδξόθνβνη, ελόο ηεκαρίνπ, κνλνεζηηαθνί, 
αζθαηξηθνί ζηελ πξόζζηα επηθάλεηα, κε ζπλερή απμαλόκελε ηζρύ από ηελ 

πεξηθέξηα πξνο ην θέληξν γηα πιήξε δηόξζσζε καθξηλήο θαη κεζαίαο 
όξαζεο. Με θίιηξν UV, ακθίθπξηνη, κε δύν εγθνπέο κία ζηε βάζε θάζε 
αγθύιεο. Με δείθηε δηάζιαζεο έσο 1,47. Με δηάκεηξν νπηηθήο δώλεο 
5,5mm-6mm. Με νιηθή δηάκεηξν 13mm. Με ηξία ζεκεία ζηήξημεο ζην 

ζάθν πεξηθαθίνπ. Με εύξνο δηνπηξηώλ +5D έσο +34D. 

30 ΤΕΜΑΧΙΟ 

 


