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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 29/11/2021 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 28984 
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 ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ   

Επεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  πλνπηηθό  Δηαγσληζκό γηα: 

 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV 

33112200-0 

«ΜΟΝΑΓΑ ΤΠΔΡΗΥΧΝ» 

(ΔΓΥΡΧΜΟ ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 45.000 ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ 
1.) Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε (Β Φάζη) ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε 
ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2.)εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Δεκόζηα Δηαβνύιεπζε (Β 
ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο αλαδηακνξθσκέλεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Επηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ 
Πξνδηαγξαθώλ, 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 πένηε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από 
ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr), δειαδή μέτρι και ηις  07/12/2021. 
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 
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δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν από ηε 
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  
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 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΓΥΡΧΜΟΤ 

ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΜΔΘ 

ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. ύζηεκα ππεξερνγξαθίαο ζύγρξνλν (θαηαζθεπήο ηνπιάρηζηνλ ηεο ηειεπηαίαο 

5εηίαο) κηθξνύ όγθνπ, ηξνρήιαην θαη επέιηθην. 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 220V / 50Hz θαη λα έρεη κπαηαξία δηάξθεηαο 

ιεηηνπξγίαο (απηνλνκία) ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηώλ, ρξόλνο δηάξθεηαο κπαηαξίαο ζε 

stand by θαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 10 ώξεο 

3. Να δηαζέηεη ζύγρξνλα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ζάξσζεο εηθόλαο Convex array, 

Phased array, Linear array sectors ζε νλνκαζηηθέο ζπρλόηεηεο, ηνπιάρηζηνλ 2 - 18 

MHz. Οη αλσηέξσ απαηηνύκελεο ζπρλόηεηεο πξέπεη λα είλαη νη σθέιηκεο 

ζπρλόηεηεο απεηθόληζεο. 

4. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλεο ελεξγέο ζύξεο γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε 3 

ειεθηξνληθώλ ερνβόισλ θεθαιώλ. 

5. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο , πςειήο δηαθξηηηθήο 

ηθαλόηεηαο , δηαγώληαο δηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 21’’ κε δπλαηόηεηα θίλεζεο δεμηά- 

αξηζηεξά, λα δηαζέηεη πιεθηξνιόγην ρεηξηζκνύ κε ελζσκαησκέλε νζόλε αθήο 

(touch screen) ηνπιάρηζηνλ 10’’, γηα επθνιία ζηε ρξήζε. 

6. Να δηαζέηεη επαξθεί απνζεθεπηηθό ρώξν θαη ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, 

δηαζύλδεζεο θαη αζθάιεηαο δεδνκέλσλ. 

7. Να δηαζέηεη εθηππσηή 

8. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο ησλ ινγηζκηθώλ (software) θαη πξνζζήθε 

θεθαιήο θαη ινγηζκηθνύ γηα Δηνηζνθάγεην κειέηε. 

9. Καιώδην θαηαγξαθήο ΗΚΓ 
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ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Οη δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηεο εηδηθόηεηεο: ηεο 

Καξδηνινγίαο ( κε αηκνδπλακηθή εθηίκεζε), Γεληθήο Αθηηλνινγίαο ( αγγεία, 

θνηιηαθώλ νξγάλσλ, πλεύκνλα), Γπλαηθνινγίαο, Οπξνινγίαο, transcranial κειέηεο 

θαη πξόγξακκα παξαθεληήζεσλ θαη ηνπνζέηεζεο αγγεηαθώλ θαζεηήξσλ 

ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ 

Ηρνβόινο θεθαιή Sector Phased Array από 2 MHz έσο 5 MHz (θαξδηνινγηθή). Να 

πεξηιακβάλεηαη ζηε βαζηθή ζύλζεζε. 

Ηρνβόινο θεθαιή Linear Array από 4 MHz έσο 11 MHz Να πεξηιακβάλεηαη ζηε 

βαζηθή ζύλζεζε. 

Ηρνβόινο θεθαιή Convex από 1 MHz έσο 7 MHz (abdomen) κνλνύ θξπζηάιινπ. 

Να πεξηιακβάλεηαη ζηε βαζηθή ζύλζεζε. 

 

MΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 

 B-mode, M-mode 

 Color doppler, Power doppler, Color angio 

 CW doppler, Έγρξσκν ηζηηθό doppler 

 Tissue Harmonic imaging 

 Contrast Harmonic Imaging γηα ηε κειέηε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο κε πιηθά 

ερναληίζεζεο (LV Contrast Imaging). Nα ιεηηνπξγεί κε ηελ δηαζσξαθηθή θαη 

ηελ δηνηζνθάγεην ερνβόιν θεθαιή ελειίθσλ, εθόζνλ δηαηίζεηαη. 

 Καηαγξαθή ΗΚΓ θαη ζπγρξνληζκόο κε ηηο απεηθνλίζεηο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

ή ζηηο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα επεμεξγαζία. 

 

ΑΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο ζε όιεο ηηο δεηνύκελεο ηερληθέο απεηθόληζεο 35 

cm ηνπιάρηζηνλ, ζε αλαινγία κε ηηο εθάζηνηε ερνβόιεο θεθαιέο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο. 

Να δηαζέηεη ζύγρξνλα εθηεηακέλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκώλ γηα όια ηα 

είδε απεηθνλίζεσλ ζηηο θιηληθέο εθαξκνγέο. 

 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

ΔΛΠΙΝΙΚΗ Α. ΣΑΒΙΑΝΑΣΟΤ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Δ.. 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Δ/ΝΣΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΘ 


