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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 7/03/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 6478 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Α ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Επεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Δηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV Προϋπολογιζμός 

48180000-3 

 

Πακέηα ιαηρικού λογιζμικού 

 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ  

ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 

ΣΤΠΟΤ AVANTO  1,5 

TESLA  ΣΗ  SIEMENS ) 

65.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 

 

1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Α Φάζη ) ζε Δεκόζηα 
Δηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.) εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε ( Α 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ζθνπό ηελ 
Δεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο 
επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 
3.) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεκαπένηε (15) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις  22/03/2018. 
4.) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ 
ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκό θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
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5.) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε αληηθεηκεληθά 
θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, 
εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ. 
6.) ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ αξρηθώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ σο 
απνηέιεζκα ηεο δηαβνύιεπζεο ζα αλαξηεζνύλ νη αλαδηακνξθσκέλεο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 
7.) Επειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
8.) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΣΤΠΟΤ AVANTO  

1,5 TESLA ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ SIEMENS 
 

1ον. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο ΑΚΟΛΟΤΘΙΩΝ  BLADE 

ζπκβαηό κε ηνλ ιεηηνπξγνύληα καγλεηηθό ηνκνγξάθν ηύπνπ AVANTO  1,5 TESLA 

ηεο εηαηξείαο SIEMENS, δαπάλεο 15.000,00 €, γηα ηελ κείσζε ηνπ ζνξύβνπ 

(αζάθεηα ησλ εηθόλσλ πνπ παξάγνληαη ζηνλ καγλεηηθό ηνκνγξάθν ) ζε αζζελείο 

πνπ είλαη αλήζπρνη θαη δελ κπνξνύλ λα ζπλεξγαζζνύλ ή όηαλ ε ζάξσζε δελ είλαη 

βέιηηζηε ιόγσ αθνύζησλ θηλήζεσλ όπσο αλαπλνή ή αγγεηαθνί παικνί. 

2ον. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ 3D ζπζηήκαηνο ΑΚΟΛΟΤΘΙΩΝ  DTI 

θαη DT TRACTOGRAPHY ζπκβαηό κε ηνλ ιεηηνπξγνύληα καγλεηηθό ηνκνγξάθν 

ηύπνπ AVANTO  1,5 TESLA ηεο εηαηξείαο SIEMENS, δαπάλεο 50.000,00 €, 

θαηάιιειν γηα ηελ αλάδεημε θαη απεηθόληζε ηνπ λεπξηθνύ δηθηύνπ γηα πξνεγρεηξηηηθό 

ζρεδηαζκό, γηα ηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε όγθσλ ηνπ εγθεθάινπ , γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ θαη ηελ δπλαηόηεηα λα δηαθξίλεη ρξόληεο από νμείεο 

ηζραηκηθέο βιάβεο , επηιεςία, θαζώο ηελ αθξηβή δηάγλσζε θαη παξαθνινύζεζε MS 

βιαβώλ  ( Multiple Sclerosis – Πνιιαπιή ζθιήξπλζε ) 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 


