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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 21/02/2022 

ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 4253 

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   

Δπεηδή  ην  Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη πλνπηηθό  Γηαγσληζκό γηα: 

Κωδικός Αριθμός 

είδοσς CPV 
Περιγραθή Δίδοσς CPV 

 

33100000-1 

 

 

«ΤΚΔΤΗ ΤΠΔΡΗΥΟΤ ΑΓΓΔΙΩΝ – ΚΑΡΓΙΑ» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ 13.000,00 € + ΦΠΑ 

1.  Πξνβαίλεη, κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε (Α Φάζη) ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ 

επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

2. εκεηώλεηαη όηη: Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε              

(Α ΦΑΗ), ην Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όπσο 

ζπληάρζεθαλ από ηελ ππεξεζία, κε ζθνπό ηελ Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε 

ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην 
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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  09/03/2022. 

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.  

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 πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

7. Δπειπηζηνύκε 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. 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΤΚΔΤΗ ΤΠΔΡΗΥΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΓΓΔΙΩΝ – ΚΑΡΓΙΑ 

 

Φνξεηή πιαηθν́ξκα ππεξερνηνκνγξαθήαο , π.ρ ηπ́πνπ laptop ή tablet γηα 

εύθνιε κεηαθνξά , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξόιεπ κεηαθνξάο, γηα 

πξαγκαηνπνίεζε θαξδηαθνύ ππεξήρνπ ζην ρώξν ηνπ αηκνδπλακηθνύ εξγαζηεξίνπ 

όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην είηε γηα ηελ εθηίκεζε ηπρόλ επηπινθώλ κίαο 

επέκβαζεο είηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κίαο ηαηξηθήο πξάμεο. 

Δπίζεο δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο ππεξερνγξαθήκαηνο γηα ηα πεξηθεξηθά αγγεία 

(ηόζν ηνπ αξηεξηαθνύ όζν θαη ηνπ θιεβηθνύ δηθηύνπ) γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

http://www.korgialenio-benakio.gr/
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παξαθέληεζεο ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηνπ αηκνδπλακηθνύ 

εξγαζηεξίνπ . 

 

Σύνθεση μηχανήματος:  

- Γηαζηάζεηο κηθξόηεξεο ησλ 60 cm (ζε πιάηνο θαη κήθνο) πξνθεηκέλνπ λα 

κελ επηβαξύλεη από πιεπξάο ρσξνηαμίαο ην εξγαζηήξην  

- Σξνρήιαην, ξπζκηδόκελν ζε ύςνο, κε ππνζηήξημε πνιιαπιώλ θεθαιώλ 

- Δλζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θνξηηζηή ηεο) 

- Πιήξεο αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην θαη θνλζόια ρεηξηζκνύ 

- Ψεθηαθή νζόλε κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 14’’ πςειήο αλάιπζεο 

- Μέζνδνη απεηθόληζεο Β-Μode (2D), Μ-Mode, Color M-Mode, PW Dνppler, 

Color Flow Doppler 

- Γπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ησλ εηθόλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαζώο 

θαη κεηά ηε ιήςε ηνπο 

- Γπλαηόηεηα πςειήο επθξίλεηαο κεγέζπλζεο, κε ηερλνινγία παξάιιειεο 

αύμεζεο ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο 

- Σνπιάρηζηνλ 2 ζύξεο USB κε δπλαηόηεηα εμαγσγήο ησλ 

πξαγκαηνπνηεκέλσλ εμεηάζεσλ 

- Γπλαηόηεηα ρξήζεο πνιιαπιώλ θεθαιώλ ππεξήρσλ  

- Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε απνζήθεπζεο αζπξόκαπξσλ ή/ θαη 

έγρξσκσλ εηθόλσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο M, D. 

- Βαζηθό ινγηζκηθό γηα κεηξήζεηο θαη δηαρείξηζε εηθόλαο 

- Παθέην αγγεηνινγηθώλ εθαξκνγώλ 

- Παθέην θαξδηνινγηθώλ εθαξκνγώλ 

- Λνγηζκηθό αλίρλεπζεο βειόλαο (needle recognition) γηα ρξήζε θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε παξαθεληήζεσλ 

- Δλζσκαησκέλνο ζθιεξόο δίζθνο ηύπνπ SSD κε ρσξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 

1TB 

- Μνλάδα ΗΚΓ/θήκαηνο 
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Χαρακτηριστικά ζητούμενων ηχωβόλων κευαλών 

- Wide-Band Multifrequency Linear probe : θεθαιή ζάξσζεο Linear Array, 

επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο: 4.0 - 13.0 MHz, θαηάιιειε γηα 

αγγεηνινγηθέο εμεηάζεηο. Σερληθέο απεηθόληζεο: B, M, PD, CFM, PDI, ΣHI, 

Real Time Triplex. 

- WideBand Multifrequency - Phased Array Sector Probe επξέσο θάζκαηνο 

ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο: 1.7 - 4.0 MHz. Γσλία ζάξσζεο: 120°. Καηάιιειε 

γηα θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο. Σερληθέο Απεηθόληζεο: B-Mode, Μ-Mode, Color 

Doppler, Power Doppler Imaging, PW/HPRF Doppler, CW Doppler, Tissue 

Harmonic Imaging, Real Time Triplex Mode. 

 

 

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

ΔΛΠΙΝΙΚΗ Α. ΣΑΒΙΑΝΑΣΟΤ 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 

ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΙΔΤΘ/Η  ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 


