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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 19/08/2021 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ  Ε.Ε.Σ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19375 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 2 
Τ.Κ.: 11526 
ΤΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Α ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   

Επειδή  το  Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει  Συνοπτικό  Διαγωνισμό για: 

 

Κωδικός Αριθμός 

είδους CPV 
Περιγραφή Είδους CPV 

33112200-0 

«ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ» 

(ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
1.) Προβαίνει, με την παρούσα πρόσκληση ( Α Φάση ) σε Δημόσια 
Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών. 
2.)Σημειώνεται ότι: Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση ( Α 
ΦΑΣΗ), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
συντάχθηκαν από την υπηρεσία, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη 
ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο 
της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων 
προμηθευτών/αναδόχων. 
3.) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δηλαδή μέχρι και τις  03/09/2021. 
4.) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του 
Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν 
τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να 
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δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη 
δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.  
5.) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα 
αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά 
κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, 
εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 
6.) Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες  Τεχνικές 
Προδιαγραφές για επιπλέον τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες. 
7.) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας 
έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των 
τεχνικών προδιαγραφών. 
8.) Τυχόν Πληροφορίες για την πρόσκληση  δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από το τμήμα Προμηθειών. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Σύστημα υπερηχογραφίας σύγχρονο (κατασκευής τουλάχιστον της τελευταίας 5ετίας) 

μικρού όγκου, τροχήλατο και ευέλικτο.  

2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V / 50Hz και να έχει μπαταρία διάρκειας λειτουργίας 

(αυτονομία) τουλάχιστον 2 ωρών. 

             3. Να διαθέτει σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας Convex array,  
            Phased array, Linear array sectors σε ονομαστικές συχνότητες, τουλάχιστον  2 - 18 MHz.    
Οι ανωτέρω απαιτούμενες συχνότητες  πρέπει να είναι οι ωφέλιμες συχνότητες απεικόνισης. 
 
             4. Να διαθέτει ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση 3 ηλεκτρονικών 
            ηχοβόλων  κεφαλών. 
 
            5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη σύγχρονης   τεχνολογίας , υψηλής διακριτικής ικανότητας , 
διαγώνιας διάστασης τουλάχιστον 19’’ με δυνατότητα κίνησης  δεξιά- αριστερά, να διαθέτει  
πληκτρολόγιο χειρισμού  με ενσωματωμένη οθόνη αφής  (touch screen),  για ευκολία στη χρήση. 
 
            6. Να διαθέτει επαρκεί αποθηκευτικό χώρο και συστήματα επικοινωνίας, διασύνδεσης και 
ασφάλειας δεδομένων. 
 
            7. Να διαθέτει εκτυπωτή  
 
            8. Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης των λογισμικών (software) και προσθήκη κεφαλής και 
λογισμικού για Διοισοφάγειο μελέτη.  
 
            9. Καλώδιο καταγραφής ΗΚΓ 
 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
Οι δυνατότητες του συστήματος πρέπει να καλύπτουν της ειδικότητες:  της  Καρδιολογίας (  με 
αιμοδυναμική εκτίμηση), Γενικής Ακτινολογίας ( αγγεία, κοιλιακών οργάνων, πνεύμονα), Γυναικολογίας, 
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Ουρολογίας, transcranial  μελέτης και πρόγραμμα παρακεντήσεων και τοποθέτησης αγγειακών 
καθετήρων 
 
ΤΥΠΟΙ  ΗΧΟΒΟΛΩΝ  ΚΕΦΑΛΩΝ 
 

Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array  από 2 MHz έως 5 MHz (καρδιολογική) 
 
Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array από 4 MHz έως 22 MHz 
 
Ηχοβόλος κεφαλή Convex  από 2 MHz έως 5 MHz (abdomen) 
 
MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
 

 B-mode, M-mode 

 Color doppler, Power doppler,  Color angio 

 CW doppler, Έγχρωμο  ιστικό  doppler 

 Tissue Harmonic imaging 

 Contrast Harmonic Imaging για τη μελέτη της αριστερής κοιλίας με υλικά ηχοαντίθεσης 
(LV Contrast  Imaging). Nα  λειτουργεί με την διαθωρακική και την  διοισοφάγειο  
ηχοβόλο  κεφαλή ενηλίκων. 

 καταγραφή ΗΚΓ  και συγχρονισμός  με τις απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο ή στις 
αποθηκευμένες  πληροφορίες για επεξεργασία. 

 
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης  35 cm 
τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες 
λειτουργίας. 
 
Να διαθέτει σύγχρονα εκτεταμένα πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών για όλα τα είδη 
απεικονίσεων στις κλινικές εφαρμογές. 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΕΛΠΙΝΙΚΗ Α. ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Δ/ΝΤΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΥΠ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘ 


