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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν                             ΑΘΗΝΑ 9/05/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ                  ΑΡ. ΠΡΧΣ. 12293 
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. 4715/23-02-2018 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 Προϋπολογιζμός 

33111660-5 

 

σζκεσές μέηρηζης οζηικής 

πσκνόηηηας 

 (ύζηημα μέηρηζης 

οζηικής πσκνόηηηας ) 

70.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 

 

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  13/05/2018. 

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 

mailto:prom3@verhospi.gr
http://www.korgialenio-benakio.gr/
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δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  

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. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΜΔΣΡΗΗ ΟΣΙΚΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ 
 

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΝΘΔΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ύζηεκα Μέηξεζεο Οζηηθήο Ππθλόηεηαο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο D.E.X.A.,ηερλνινγίαο 
Narrow Fan Beam γηα απνθπγή θαηλνκέλσλ κεγέζπλζεο- αλαγθαίν γηα αθξηβείο πνζνηηθέο 
κεηξήζεηο κήθνπο, αλάιπζε αληνρή νζηνύ, κηθξόηεξε δόζε ζηνλ εμεηαδόκελν θαη κηθξνύο 
ρξόλνπο εμέηαζεο θαηάιιειν γηα ηε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ αθξηβείαο ζε όινπο ηνπο ηύπνπο 
αζζελώλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ζσκαηηθήο κνξθνινγίαο θαη κε δπλαηόηεηα κειινληηθήο 
αλαβάζκηζεο. 

Σν ζπγθξόηεκα ζα πεξηιακβάλεη : 
1. αξσηή θαη 
2. ηαζκό ιήςεο, επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ςεθηαθώλ εηθόλσλ.  

1. ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΧΝ Υ  

Σύπνο γελλήηξηαο ύγρξνλεο ηερλνινγίαο (Να αλαθεξζεί αλαιπηηθά) 

Ιζρύο, Kw Να αλαθεξζεί 

2. ΓΙΑΣΑΞΗ ΛΤΥΝΙΑ ΑΚΣΙΝΧΝ Υ-ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ 

Σύπνο & ηερλνινγία ιπρλίαο αθηίλσλ Υ Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά, πξνο αμηνιόγεζε 

Δλεξγεηαθέο ζηάζκεο Γύν (2) - Nα αλαθεξζνύλ ηα επίπεδα. Οη δύν 
ελεξγεηαθέο ζηάζκεο λα επηηπγράλνληαη 
παξάιιεια θαη κε ζπλερή ηξόπν (continuous 
mode) κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο ρνξεγνύκελεο 
δόζεο ζηνλ εμεηαδόκελν, αιιά θαη γηα ηε ιήςε 
εηθόλσλ πςειήο επθξίλεηαο.  

Σύπνο & ηερλνινγία αληρλεπηή Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ηερλνινγία ηνπ 
ςεθηαθνύ αληρλεπηή, πξνο αμηνιόγεζε. Να 
δηαζέηεη δηάηαμε από κεγάιν αξηζκό ςεθηαθώλ 
αληρλεπηώλ θαηά πξνηίκεζε δηπιήο ζεηξάο 
αληρλεπηή ώζηε λα παξέρνπλ ζύληνκνπο ρξόλνπο 
εμέηαζεο , ρακειό επίπεδν ζνξύβνπ θαη πςειή 
αλάιπζε. 

3 .ΑΡΧΣΗ 

Γηαζηάζεηο ζαξσηή, cm θαη ειάρηζηε 
απόζηαζε από ην δάπεδν cm γηα εύθνιε 
ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή. 

Να αλαθεξζνύλ Nα έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 

220 cm.  

Δλεξγή πεξηνρή ζάξσζεο  Σνπιάρηζηνλ 195 cm X 65 cm 
Μεγάιε πεξηνρή ζάξσζεο γηα δπλαηόηεηα 
εμέηαζεο εύζσκσλ αζζελώλ.  
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Βάξνο ζαξσηή, kg Να αλαθεξζεί. 

Μέγηζην βάξνο εμεηαδόκελνπ, kg Σνπιάρηζηνλ 200kg 

Σερληθέο ζάξσζεο ύγρξνλεο ηερληθέο ζάξσζεο κε δπλαηόηεηα 
πεξηνξηζκνύ ηνπ πεδίνπ ζάξσζεο γηα κείσζε ηεο 
δόζεο ζηνλ εμεηαδόκελν 

Γέζκε laserνξαηνύ θάζκαηνο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ εμεηαδόκελνπ & ηνλ 
εληνπηζκό ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο 

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο) 

ύζηεκα ππνινγηζκνύ δόζεσλ 
αθηηλνβνιίαο εμεηαδόκελνπ 

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο) 

Γόζεηο αθηηλνβνιίαο ρεηξηζηή θαη 
εμεηαδόκελνπ 

Διάρηζηε δπλαηή (Να αλαθεξζνύλ πξνο 
αμηνιόγεζε, ηα επίπεδα αθηηλνβνιίαο γηα θάζε 
εμέηαζε γηα ηνλ ρεηξηζηή θαη εμεηαδόκελν, 
αληίζηνηρα) 

4. ΔΞΔΣΑΣΙΚΑ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ 

Δμεηαζηηθά πξσηόθνιια βαζηθήο 
ζύλζεζεο: 

1. Μέηξεζεο ηζρίνπ (λα αλαθεξζνύλ ηα ζεκεία 
κεηξήζεσλ), 

2. Σαπηόρξνλεο εμέηαζεο ησλ δύν κεξηαίσλ 
νζηώλ(dualhip), 

3. Τπνινγηζκνύ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
ηνπ ηζρίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο 
θαηάγκαηνο απηνύ (κήθνο άμνλα κεξηαίνπ), 

4. Απηόκαηεο αθαίξεζεο κεηαιιηθήο πξόζεζεο 
ηζρίνπ θαη γνλάηνπ, 
5. Δμέηαζεο νζθπτθώλ ζπνλδύισλ (O1- O2- O3- 
O4) 
6. Δμέηαζεο ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ησλ ηζρίσλ 

ζε κηα εμέηαζε ρσξίο λα απαηηείηαη 
επαλαηνπνζέηεζε ηνπ εμεηαδόκελνπ, 

7. Μέηξεζεο ζθνιησηηθώλ πεξηνρώλ, επηζπκεηή 
δπλαηόηεηα κέηξεζεο γσλίαο Gobb εθόζνλ 
δηαηίζεηαη. 

8. Οιόζσκεο κέηξεζεο νζηηθήο ππθλόηεηαο, 
9.   Γπλαηόηεηα εθηίκεζεο ηεο ζαξθνπελίαο 
(κέηξεζε νζηηθή κάδαο  θαη δύλακεο). Να 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή γηα αγνξά ζην κέιινλ. 
Σν πξνο επηινγή κεράλεκα ζα πξέπεη λα 
ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθόιινπ. 
10. Οιόζσκεο ιηπνκέηξεζεο, κε δπλαηόηεηα 

εμαγσγήο επηκέξνπο απνηειεζκάησλ ζε 
γπλαηθείν θαη αλδξηθό πιεζπζκό θαη κε 
ηαπηόρξνλε ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ 
πεξηνρώλ αλάινγα κε ην πνζνζηό ηνπ ιίπνπο 
ζην ζώκα ηνπ εμεηαδνκέλνπ θαζώο θαη κε 
θακπύιεο αλαθνξάο γηα ιηπνβαξείο 
θπζηνινγηθνύο, ππέξβαξνπο θαη 
παρύζαξθνπο,  

11.Πξσηόθνιιν δηαρσξηζκνύ ηνπ ππνδόξηνπ από 
ην ζπιαρληθό ιίπνο. 
12.Λνγηζκηθό Δθηίκεζε πηζαλόηεηαο θαηάγκαηνο 

(fracturerisk) 
13. Δμέηαζεο αληηβξαρίνπ κε απνηειέζκαηα θαη 

θακπύιεο αλαθνξέο γηα όια ηα ζεκεία 
ελδηαθέξνληνο 
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14. Δθηύπσζεο απνηειεζκάησλ πνιιαπιώλ 
εμεηάζεσλ (νζθπτθήο, ηζρίνπ, θ.ιπ.) γηα ηνλ 
ίδην εμεηαδόκελν ζε κία γξαθηθή αλαθνξά ε 
νπνία λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή 
θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
κεηξήζεσλ, ησλ παξακέηξσλ, ησλ 
πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ θ.ι.π. ηνπ 
εμεηαδόκελνπ. 

15.  Πξσηόθνιιν ππνινγηζκνύ γεσκεηξηθώλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηζρίνπ γηα ηελ εθηίκεζε 
ηεο πηζαλόηεηαο θαηάγκαηνο απηνύ Hip 
Structural Analysis (HAS). 

16.  Πξόγξακκα Αtypical Femur Fracture (AFF) 
γηα εθηίκεζε ηνπ άηππνπ θαηάγκαηνο κεξηαίνπ 
νζηνύ θαη εθηίκεζε πεξηνρώλ εζηηαθήο 
πάρπλζεο ηνπ πιεπξηθνύ θινηνύ(δείθηεο 
ζξαύζεο). 

17.  Πξσηόθνιιν κέηξεζεο/εθηίκεζεο ππθλόηεηαο 
ζπνγγώδνπο νζηνύ θαη κηθξναξρηηεθηνληθήο 
ηνπ trabecular bone score (TBS). 

 
Δπηπιένλ Δμεηαζηηθά Πξσηόθνιια πξνο 
επηινγή 

Να αλαθεξζνύλ, λα πεξηγξαθνύλ θαη λα 
πξνζθεξζνύλ γηα κειινληηθή αλαβάζκηζε ηα 
αθόινπζα πξσηόθνιια: 

 παηδηαηξηθό εμέηαζεο ηζρίνπ, 
νζθπτθήο κνίξαο θαη νιόζσκεο ζάξσζεο κε 
απνηειέζκαηα θαη θακπύιεο αλαθνξέο. 

 
Να είλαη πςειήο δηαγλσζηηθήο επθξίλεηαο  Nα αλαθεξζεί ην resolution ζε lp/mm. 

Υξόλνο Δμέηαζεο Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά νη απαηηνύκελνη ρξόλνη 
πξαγκαηνπνίεζεο όισλ ησλ εμεηαζηηθώλ 
πξσηνθόιισλ βαζηθήο ζύλζεζεο 

Γπλαηόηεηα επηινγήο ηεο πεξηνρήο 
ελδηαθέξνληνο, ώζηε λα επηηπγράλεηαη 
αθξίβεηα κεηξήζεσλ θαιύηεξε ηνπ 1% γηα 
όια ηα πξσηόθνιια θαη άξηζηα 
απνηειέζκαηα ζηηο επαλαιεπηηθέο 
εμεηάζεηο 

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο) 

Πνηνηηθόο έιεγρνο ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο) 
Ο πνηνηηθόο έιεγρνο λα αθνξά ζε πνιιαπιέο 
ηηκέο νζηηθήο 
ππθλόηεηαο θαη ιηπώδνπο ηζηνύ. 

5. ΣΑΘΜΟ ΛΗΦΗ, ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΔΙΚΟΝΧΝ 

Monitor απεηθόληζεο ςεθηαθώλ εηθόλσλ ΝΑΙ (πςειήο επθξίλεηαο), >21" 
Τπνινγηζηηθό ύζηεκα γηα επεμεξγαζία 
& απνζήθεπζε ςεθηαθώλ εηθόλσλ 

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο) 

θιεξόο δίζθνο γηα απνζήθεπζε εηθόλσλ ΝΑΙ (Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ν αξηζκόο 
απνζεθεπνκέλσλ εηθόλσλ ζηε κέγηζηε κήηξα 
ιήςεο) 

ύζηεκα εγγξαθήο ςεθηαθώλ εηθόλσλ 
ζε καγλεηηθά κέζα 

ΝΑΙ (CD/DVD) 

Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο & κεηξήζεσλ ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο) 
Γπλαηόηεηα ζύγθξηζεο εηθόλσλ κε 
παιαηόηεξεο εμεηάζεηο θαη θακπύιεο 
αλαθνξάο ζύγθξηζεο (compare) θαζώο 

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο) 
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θαη απνηειεζκάησλ ζύγθξηζεο κε ηηο 
πξνεγνύκελεο εμεηάζεηο αλά 
εμεηαδόκελν. 
 
Γπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε έγρξσκν 
εθηππσηή laserραξηηνύ Α4, ν νπνίνο ζα 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά. 

ΝΑΙ 

Γπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε 
PACS/RISθαη λα αλαθεξζεί μερσξηζηά ην 
πηζαλό θόζηνο επηθνηλσλίαο. 

ΝΑΙ 

Γπλαηόηεηα απνζηνιήο απνηειεζκάησλ 
κε e-mailθαη λα αλαθεξζεί μερσξηζηά ην 
πηζαλό θόζηνο. 

ΝΑΙ 

Γπλαηόηεηα δηελέξγεηαο ηερληθνύ ειέγρνπ 
από απόζηαζε (Remoteservice) 

ΝΑΙ 

Γπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ θόξκαο 
εθζέζεσλ. Πξνζαξκόζηκε, 
απηνκαηνπνηεκέλε ππνβνιή εθζέζεσλ 
κε δπλαηόηεηα παξέκβαζεο από ην 
ρξήζηε. 

ΝΑΙ 

DICOM 3.0 ΝΑΙ (όιεο νη ππεξεζίεο) 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
ΑΚΣΙΝΟΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 


