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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 25/05/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 13999 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Β ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 5382/01-03-2018 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  

Γεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ 

θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV 

33141620-2 

ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ (ΦΟΡΗΣΟ 
ΤΠΔΡΗΥΟΓΡΑΦΟ 

15.000,00€) ΓΙΑ ΣΟ Β΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 

(ΙΑΣΡΔΙΟ ΜΑΣΟΤ) 

 

Πξνβαίλεη, ζήκεξα  κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Β Φάζη) ζε Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηις αναδιαμορθωμένες  Σετνικές 
Προδιαγραθές , όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ 
παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο 
δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 

2) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 

ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέτρι και ηις  29/05/2018. 

3) 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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4) 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 

5) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ 
δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. 

       6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 

 
Υρήζη 

1. Γηαδεξκηθή βηνςία αιινηώζεσλ καζηνύ είηε ζην ηαηξείν είηε ζηνλ ρώξν ηνπ 
ρεηξνπξγείνπ (US guided core biopsy)  

2. Σνπνζέηεζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ πξνεγρεηξεηηθά γηα εμαίξεζε κε ςειαθεηώλ 
αιινηώζεσλ ( wire guided excision biopsy)  

3. Έιεγρνο ζπιινγώλ θαη παξαθέληεζε ηνπο κεηά από επεκβάζεηο ζε καζηό  

4. Γηεγρεηξεηηθή θαηεπζπλόκελε εμαίξεζε κε ςειαθεηώλ αιινηώζεσλ (Sguided 
excision biopsy)  

5. FNA από ύπνπηνπο ιεκθαδέλεο καζράιεο 

6. Σνπνζέηεζε γξακκώλ γηα ιήςε ρεκεηνζεξαπείαο (Port-a-cath, Higgmanline)  

 

Σετνικά ταρακηηριζηικά 

1. Φνξεηόηεηα ,  

2. Μηθξό βάξνο (ηεο ηάμεσο ησλ 6Kg), 

3. Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξηά Li θαη δπλαηόηεηα ρξήζεο κε ή ρσξίο παξνρή 
ξεύκαηνο  

4. Μηθξώλ δηαζηάζεσλ (λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ε κέγηζηε δηάζηαζε), 

5. Δλζσκαησκέλα ερεία  

6. Δύρξεζην ζηεγαλό πιεθηξνιόγην QWERTY γηα πξνζηαζία από πγξά θαη 
επηθάλεηα αθήο (touchpad ) εθ΄όζνλ δηαηίζεηαη 

7. Οζόλε πςειήο επθξίλεηαο κεγαιύηεξε από 12΄΄ 

8. Ιθαλόηεηα βειηηζηνπνίεζεο εηθόλαο θαη ινγηζκηθό γηα βειηίσζε ρξώκαηνο θαη 
εηθόλαο , ηθαλόηεηα autogain 

9. Τςειή αληνρή ηόζν ηεο ζπζθεπήο όζν θαη ησλ θαισδίσλ θαη ησλ θεθαιώλ 
ηνπο 

10. Δζσηεξηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ 8GB,ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο εηθόλσλ  

11. Γπλαηόηεηα CineReviewπάλσ από 200 εηθόλεο  

12. Να δηαζέηεη: 2D, Tissue harmonic imaging, Doppler, M-Mode , biopsy 
guidelines,  

13. πλδεζηκόηεηα : USB ζύξα,S video, Ethernet, wireless image/data transfer, 
DICOM  image management  
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14. Κεθαιή Α (βαζηθή) :Linear6-15 ΜΗzπνπ θαιύπηεη κέρξη 6 εθ βάζνο, γηα καζηό , 
αγγεία θαη small parts 

15. Κεθαιή Β ( Πξνο επηινγή):Curved 2-5 MHz πνπ θαιύπηεη κέρξη 30 εθ βάζνο, 
γηα έιεγρν βαζύηεξσλ ηζηώλ , επαηηθώλ εζηηώλ θαη ιεκθαδέλσλ  

16. Να δηαζέηεη πξνο επηινγή θεθαιέο: phased array, microconvex . Να 
αλαθεξζνύλ όινη νη ηύπνπ ερνβόισλ θεθαιώλ πνπ δέρεηαη ην ζύζηεκα 

17. Μέγηζην βάζνο ζάξσζεο έσο 33εθ κε ηελ αλάινγε θεθαιή. 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
Β΄ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 


