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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
«ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
Υαληά 06 / 03 /2018
Αξηζκ. Πξωη. 5274
Σαρ. Γηεύζπλζε : Μνπξληέο Κπδωλίαο

Πξνο

Σαρ. Κωδ.

: 73300

Πιεξνθνξίεο

: ΝΣΟΤΑΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ

Σειέθωλν

: 28210- 22309

Email

: entousakis@chaniahospital.gr

ΘΔΜΑ :

«Πξόζθιεζε

ΠΡΧΣΖ

1. ΔΖΓΖ (Γηαβνπιεύζεηο)
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
2. TΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΝ ΥΑΝΗΧΝ
e-mail: info@chaniahospital.gr

Γεκόζηαο

Γηαβνύιεπζεο

γηα

ηελ

Πξoκήζεηα

Δμωζωκαηηθνύ Ληζνηξίπηε (CPV 33153000) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Υαλίωλ.
ρεηηθά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Χ11Η465ΦΥΟ-16Χ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ψ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
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6) Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016
έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».
7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Η με απιθμ. 22ο/ πξθ. 6/ 02/032018 (ΑΓΑ : 7Σ1246907Σ-0ΣΗ) Απόθαζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών

πποκειμένος να διενεπγηθεί Δημόζια

Διαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Δξωσωματικού Λιθοτπίπτη CPV 33153000)

Πξνζθαινύκε ζε αλνηθηή ΠΡΧΣΖ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε, κε δεζκεπηηθήο ζπκκεηνρήο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, κε ζθνπό ηε ζπιινγή επνηθνδνκεηηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ
γηα ηελ Πξνκήζεηα Δμωζωκαηηθνύ Ληζνηξίπηε CPV 33153000).
Ζ Γηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη από ηηο 07/03/2018 έσο θαη ηηο 23/03/2018 εκέξα Παξαζθεπή.
Ζ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

“Γηαβνπιεύζεηο”

(ΔΖΓΖ)

θαη

ζηελ

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

ζην

Ννζνθνκείνπ

ζύλδεζκν
Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr).
Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο
άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΔΖΓΖ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ»
θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα
ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.
Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΔΖΓΖ δελ γίλεηαη
επηζύλαςε

αξρείσλ.

Αξρεία

κπνξνύλ

λα

απνζηαινύλ

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ
δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά
γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).
Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε
πνπ δηαπηζησζεί όηη ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην
πεδίν «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ
δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ.
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ηα
ζρόιηα

πνπ

έξρνληαη

ζην

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ
επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί
ζρεηηθή

αλαθνίλσζε

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γεληθνύ

Ννζνθνκείνπ

Υαληώλ

(www.chaniahospital.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα
ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΔΖΓΖ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ζ ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο
αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :
1)

Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ.

2)

Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.

3)

Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο.

4)

Σελ εκπεηξία.

5)

Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο.

6)

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ.

Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ νη απνθάζεηο ηεο ΔΠΤ, ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν αλαξηήζεθε ζηνλ επίζεκν
ηζηόηνπν απηήο.

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο.
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ
πλεκκέλα (1) :
1.

Απόθαζε Γ Ννζνθνκείνπ 22ν/ πξθ. 6/ 02/032018 (ΑΓΑ : 7Σ1246907Σ-0ΣΗ) πεξί
έγθξηζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα Δμωζωκαηηθνύ Ληζνηξίπηε (CPV
33153000)

Κνηλνπνίεζε:
1.

Σκήκα Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο

Δζωηεξηθή δηαλνκή:
1.

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ

ΑΔΑ: Ω9Δ446907Τ-1ΓΟ
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ΑΓΑ: 7T1246907T- 0TI
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
-ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
7ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
«O ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
6νλ Πξαθηηθό ηεο 02εο Μαξηίνπ 2018
Σαθηηθήο πλεδξηάζεωο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Υαλίωλ

ΘΔΜΑ 22νλ: «Τπνβνιή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ επηηξνπήο
ζύληαμεο ηερληθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα Δμωζωκαηηθνύ Ληζνηξίπηε γηα ηηο
Αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο έγθξηζε θαη δηαβνύιεπζε.»

Ζ Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα Ννδαξάθε ηέιια ζέηεη ππ’ όςηλ ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση: 4819/28-02-2018 εηζήγεζε ηεο,
ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Σσεηικά:
1. Το με απίθμ. ππωη. 22757/12-12-2017 έγγπαθο ηηρ Τεσνικήρ Υπηπεζίαρ.
2. Το με απίθμ. ππωη. 24004/13-12-2017 έγγπαθο ηηρ 7ηρ Υ.ΠΕ. Κπήηηρ.
3. Το με απίθμ. ππωη. 190/04-01-2018(ΑΓΑ:6ΗΑ4465ΓΥΟ-ΒΓΧ) έγγπαθο ηος
Υποςπγείος

Υγείαρ

σπημαηοδόηηζη

αναθοπικά

με

ηην

έγκπιζη

ζκοπιμόηηηαρ

για

από ηο Π.Δ.Ε. 2017, ηηρ ππομήθειαρ ιαηποηεσνολογικού

εξοπλιζμού για ηιρ ανάγκερ ηος Γ.Ν. Φανίων ΄΄ Ο Αγ. Γεώπγιορ’’.
4. Η με απίθμ. ππωη. 2197/29-01-2018 ππόζκληζη ππορ ηην επιηποπή ζύνηαξηρ
ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών.
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αο ππνβάινπκε ην θείκελν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ επηηξνπήο
ζύληαμεο ηερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ
Ληζνηξίπηε

γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο έγθξηζε από ην Γ

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε απηώλ.»
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηα επηζπλαπηόκελα ζε απηήλ,
Απνθαζίδεη Οκόθωλα,
Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα
Δμωζωκαηηθνύ Ληζνηξίπηε, νη νπνίεο έρνπλ ωο εμήο:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

2.

3.

4.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ
Α. ΓΔΝΗΚΑ
Σν ζπγθξόηεκα λα έρεη ζαλ βαζηθό ζύζηεκα εληνπηζκνύ αθηηλνινγηθό
C-ARM θαη ζπζθεπή ππεξερνγξάθνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν
εληνπηζκόο ιίζσλ πνπ δελ αληρλεύνληαη είηε αθηηλνζθνπηθά είηε
ππεξερνγξαθηθά
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο θαη δηόξζσζεο ηεο πνξείαο
ηεο ιηζνηξηςίαο, είηε αθηηλνζθνπηθά, είηε ππεξερνγξαθηθά, ρσξίο λα
δηαθόπηεηαη ε εθηέιεζή ηεο.
Να δηαζέηεη νπξνινγηθή ηξάπεδα.
Απηόκαηε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο ζε ζέζε ιηζνηξηςίαο κεηά ηνλ
εληνπηζκό ηεο ιίζνπ.
Καηά ηε ζεξαπεία λα κελ απαηηείηαη θακία αιιαγή εμαξηήκαηνο, είηε
πξν, είηε κεηά.
Να κελ απαηηείηαη θαλέλα είδνο αλαηζζεζίαο ή αλαιγεζίαο.
Σν όιν ζύζηεκα λα ειέγρεηαη κέζσ νζόλεο αθήο ηνπιάρηζηνλ 19΄΄
ηνπνζεηεκέλε ζε ηξνρήιαην ην νπνίν λα κπνξεί λα βξίζθεηαη είηε κέζα
ζηελ αίζνπζα ιηζνηξηςίαο είηε θαη ζε μερσξηζηό ρώξν ώζηε λα
απνθεύγεηαη ε έθζεζε ησλ ηαηξώλ ζε αθηηλνβνιία
Β. ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΧΣΗΚΧΝ ΚΤΜΑΣΧΝ
Σν ζύζηεκα ηεο γελλήηξηαο παξαγσγήο σζηηθώλ θπκάησλ λα είλαη ηεο
πιένλ ζπγρξόλνπ ηερλνινγίαο, κηθξνύ κεγέζνπο πνπ λα εμαζθαιίδεη
1.000.000 έσο 5.000.000 ώζεηο ρσξίο λα απαηηείηαη αληηθαηάζηαζήο
ηεο θαη επνκέλσο ε αύμεζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο. Να αλαθεξζεί ν
ηξόπνο δεκηνπξγίαο σζηηθώλ θπκάησλ θαη ν ρξόλνο δσήο ηεο πεγήο.
H πεγή σζηηθώλ θπκάησλ λα έρεη κεηαβιεηή γσλία ζεξαπείαο γηα
θαιύηεξε θαη επθνιόηεξε δηάγλσζε θαη θαηαθεξκαηηζκό ησλ ιίζσλ θαη
άλνηγκα γσλίαο κεγαιύηεξν ησλ 70°.
Ζ εζηηαθή πεξηνρή λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί αθόκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ζεξαπείαο ηνπιάρηζηνλ από 2,5 x 20mm έσο θαη 9 x 80 mm ώζηε
λα κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ όιεο νη πεξηπηώζεηο αλάινγα από ην
κέγεζνο, ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ ζθιεξόηεηα ηεο ιίζνπ θαζώο θαη ηελ
επαηζζεζία ηνπ αζζελνύο ζηνλ πόλν.
Ζ ππθλόηεηα ελέξγεηαο ζην ζεκείν εζηίαζεο λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί
από 0,5 σο 1,6 mJ/mm2 πεξίπνπ.
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5. Σν εζηηαθό βάζνο θξνύζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 160mm.
6. Ζ πίεζε ζηε ζεξαπεία λα θπκαίλεηαη από ηνπιάρηζηνλ 20 έσο 120 Mpa
θαη λα ξπζκίδεηαη ζε όζνλ ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα βήκαηα.
7. Ζ ελέξγεηα ηνπ παικνύ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ σο θαη 130mJ.
8. Ζ δηάκεηξνο ηεο πεγήο θξνπζηηθνύ θύκαηνο λα κελ είλαη κεγαιύηεξε
ησλ 300 mm, ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επξύ θάζκα
εθαξκνγώλ αθόκα θαη ζε παηδηά.
9. Σν ζύζηεκα λα έρεη ζηάζκε ζνξύβνπ ιηγόηεξν από 85 dB ζην
πςειόηεξν επίπεδν ελέξγεηαο.
Γ. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (C-ARM)
1. Ο ηνμνεηδήο βξαρίνλαο (C-arm) λα δηαζέηεη κεγάιν άλνηγκα κε
ειεύζεξν ρώξν ηνπιάρηζηνλ 75cm γηα ηε ζπγθξάηεζε ζην έλα άθξν ηεο
αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο θαη ζην άιιν άθξν ηνπ εληζρπηή εηθόλαο.
2. Σν βάζνο ηνπ βξαρίνλα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 68 cm ελώ λα δηαζέηεη
απόζηαζε εζηίαο – εληζρπηή ηνπιάρηζηνλ 95cm.
3. Nα δηαζέηεη επηκήθε κεηαθίλεζε ηνπιάρηζηνλ 22cm, ειεθηξνθίλεηε θαζ’
ύςνο ηνπιάρηζηνλ 40cm, ηξνρηαθή θίλεζε (Οrbital) 135 o ζπλνιηθά, θαη
πεξηζηξνθηθή (pivot) +/-225o γηα πιήξε εμαζθάιηζε εγθαξζίσλ, Α-P ή
Ρ-Α θαη πιαγίσλ πξνβνιώλ.
4. Γηα εμνηθνλόκεζε ρώξνπ θαη γηα πιήξε ιεηηνπξγηθόηεηα ζε
πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο, λα δηαζέηεη ζηελ ίδηα κνλάδα ηνπ C-arm
ελζσκαησκέλν
κόληηνξ ηνπιάρηζηνλ 24” split screen, πςειήο
δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο θαη θσηεηλόηεηαο κε εύξνο αληίζεζεο
ηνπιάρηζηνλ 600:1
5. Να δηαζέηεη ζηελ ίδηα κνλάδα ηνπ C-arm ζύγρξνλν ρεηξηζηήξην κε όιεο
ηηο απαξαίηεηεο ελδείμεηο θαη ιεηηνπξγίεο απεηθνληδόκελεο ςεθηαθά,
θηιηθό ζην ρξήζηε θαζώο θαη πνδνδηαθόπηε ειέγρνπ αθηηλνζθόπεζεο.
6. Να δηαζέηεη επηπιένλ βνεζεηηθό ρεηξηζηήξην ζε πεξηζηξεθόκελν
βξαρίνλα ζε πιήξε ζπγρξνληζκό κε ην βαζηθό ρεηξηζηήξην γηα
απξόζθνπηε πξνζέγγηζε από νπνηνδήπνηε ζεκείν.
7. Ζ γελλήηξηα λα είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο πςειήο ζπρλόηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 20kHz (high frequency) ρακειήο δόζεο αθηηλνβνιίαο,
ειεγρόκελε από κηθξνεπεμεξγαζηέο.
8. H γελλήηξηα λα έρεη κέγηζηεο απνδόζεηο 110kV θαη 20mA.
9. Nα
πξαγκαηνπνηεί
αθηηλνγξάθεζε,
ζπλερή
αθηηλνζθόπεζε,
θαηαθξάηεζε ηεο ηειεπηαίαο αθηηλνζθνπηθήο εηθόλαο (last image hold)
θαη ςεθηαθή αθηηλνγξαθία κε αθηηλνζθόπεζε ελόο παικνύ (snap shot),
γηα κέγηζηε επθξίλεηα ησλ πξνο απνζήθεπζε ζην ζηαζκό εξγαζίαο
εηθόλσλ.
10. Δηδηθά ζηελ αθηηλνζθόπεζε πξέπεη λα απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ 10 mA θαη
λα δηαζέηεη απηόκαην έιεγρν δόζεο γηα πςειή επθξίλεηα ζηελ
απεηθόληζε.
11. Δπηπιένλ λα πξαγκαηνπνηεί παικηθή αθηηλνζθόπεζε κε ην κηθξνηεξν
δπλαηό ξπζκηδόκελν εύξνο παικνύ ηάμεσο 10msec θαη έσο 25
pulses/sec.
12. Να θέξεη αθηηλνινγηθή ιπρλία ζηαζεξήο αλόδνπ, κε κία ή κε δύν εζηίεο
θαη κε ηελ κηθξή εζηία 0.6 mm γηα επίηεπμε κεγάιεο δηαθξηηηθήο
ηθαλόηεηαο.
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13. Να δηαζέηεη θηιηξάξηζκα >4mm Al θαζώο θαη επηπιένλ θηιηξάξηζκα ην
νπνίν λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε.
14. Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη δηαθξάγκαηα αθηηλνζθόπεζεο, ίξηδνο θαη
καραηξσηά, ειεγρόκελα από ην ρεηξηζηήξην. Δπηπιένλ λα δηαζέηεη
ζύζηεκα δηαθξαγκάησλ virtual collimator.
15. Να έρεη κεγάιε ζεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ θαη πεξηβιήκαηνο θαζώο
θαη πςειό ξπζκό απαγσγήο ζεξκόηεηαο ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηε
δπλαηόηεηα ζπλερνύο θαη απεξηόξηζηεο αθηηλνζθόπεζεο πςειήο
πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα πεξηβιήκαηνο λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 1ΜΖU.
16. ηελ αθηηλνζθόπεζε (ζπλερή θαη παικηθή) λα δηαζέηεη ζύζηεκα
απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο θσηεηλόηεηαο θαη ζύζηεκα απηόκαηεο
βειηηζηνπνίεζεο ηεο απεηθόληζεο αθόκα θαη όηαλ ε ππό εμέηαζε δνκή
βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ πεδίνπ απεηθόληζεο. Δπίζεο λα δηαζέηεη
ιεηηνπξγία αλίρλεπζεο αληηθεηκέλσλ θαη θίλεζεο, απηόκαηε κείσζε
δόζεο θαζώο θαη απηόκαηε δηόξζσζε παξάζηησλ από κεηαιιηθέο
πξνζέζεηο.
17. Να δηαζέηεη ςεθηαθό έιεγρν θσηεηλόηεηαο θαη αληίζεζεο απεηθόληζεο –
windowing, ηόζν ζε real time όζν θαη ζε post processing, θίιηξν
απνθνπήο θηλεηηθήο αζάθεηαο , θίιηξν απνθνπήο ειεθηξνληθνύ
ζνξύβνπ , ιεηηνπξγία ςεθηαθήο ελίζρπζεο ησλ παξπθώλ ησλ
απεηθνληδόκελσλ νξγάλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.
18. Δληζρπηήο εηθόλαο ηξηπινύ πεδίνπ (23-15-10), πςειήο δηαγλσζηηθήο
επθξίλεηαο.
19. Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε ηα ζηνηρεία θαη ην
resolution ηνπ εληζρπηή εηθόλαο ζε όια ηα πεδία .
20. Να δηαζέηεη ςεθηαθή CCD θάκεξα 1k x1k θαζώο θαη ζύζηεκα
απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο δόζεο (kV θαη mA).
21. Nα έρεη ηε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο CCD camera πεξηζηξνθήο εηθόλαο θαη
αληηζηξνθήο δεμηά – αξηζηεξά θαη πάλσ – θάησ.
22. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο δόζεο
DAP.
23. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απνκλεκόλεπζεο ηνπιάρηζηνλ 10.000 εηθόλσλ
(κεγαιύηεξε κλήκε ζα εθηηκεζεί) ζε ζθιεξό δίζθν κε δπλαηόηεηα
επέθηαζεο θαζώο θαη ζύξα USB
24. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζύζηεκα αθαηξεηηθήο ςεθηαθήο
αγγεηνγξαθίαο DSA θαζώο θαη ιεηηνπξγίεο pixel shift, land-marking θαη
cine loop.
25. Να έρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απεηθόληζεο 1-16 εηθόλσλ ζην
Monitor.
26. Nα είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο ώζηε λα πξαγκαηνπνηεί
επέιηθηεο θηλήζεηο ζην
ρώξν ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Να αλαθεξζνύλ
αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
27. Nα ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε δηθηύνπ 220V 50Hz.
Γ. ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΟΤ
1. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 220V/50Hz
2. Να δηαζέηεη ζύγρξνλα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ζάξσζεο εηθόλαο
Convex array, Phased array sectors, Linear array, ζε νλνκαζηηθέο
ζπρλόηεηεο από 2 MHz θαη άλσ κέρξη θαη 14 MHz ηνπιάρηζηνλ. Οη

ΑΔΑ: Ω9Δ446907Τ-1ΓΟ

18DIAB000002775
2018-03-07
αλσηέξσ απαηηνύκελεο ζπρλόηεηεο πξέπεη

λα είλαη νη ζπρλόηεηεο
ηερληθά θπιιάδηα ηνπ

απεηθόληζεο, όπσο νξίδνληαη από ηα
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
3. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλεο ελεξγέο ζύξεο γηα ηαπηόρξνλε ζύλδεζε
ηξηώλ ειεθηξνληθώλ ερνβόισλ θεθαιώλ (2D, PW/CW θαη CFM
απεηθόληζεο).
4. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε TFT ηερλνινγίαο πγξώλ θξπζηάιισλ
πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο, δηαγώληαο δηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ
15¨κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ύςνπο ηνπ πιεθηξνινγίνπ.
5. Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ελζσκαησκέλε ηερληθή ιήςεο ησλ
παξαγόκελσλ από ηνπο ηζηνύο αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ ρσξίο ρξήζε
ζθηαγξαθηθώλ πιηθώλ θαη λα ιεηηνπξγεί ζηε δηζδηάζηαηε απεηθόληζε
(2D-mode).
6. Να δηαζέηεη θαη λα πξνζθεξζεί ινγηζκηθό απεηθόληζεο εθηεηακέλνπ
πεδίνπ εηθόλσλ 2D ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε LINEAR θαη CONVEX
θεθαιέο.
7. Πξνο επηινγή εζσηεξηθή κπαηαξία ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα 1,5 ώξα εθηόο δηθηύνπ.
8. Υξόλνο εθθίλεζεο ζε 30 δεπηεξόιεπηα από πιήξε απελεξγνπνίεζε
9. Να ιεηηνπξγεί κε ηερληθέο απεηθόληζεο δύν δηαζηάζεσλ (Bmode),θίλεζεο/ ρξόλνπ (M-Mode) έγρξσκνπ Doppler (CFM), παικηθνύ
Doppler (PW), θαη Doppler ηζρύνο (Power Doppler) Καζώο θαη ηελ
πιένλ εμειηγκέλε κνξθή Power Doppler εκθάληζεο ησλ πιένλ
ρακειώλ ξνώλ (θαηεπζπληηθό power).
10. Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα ηερληθή απεηθόληζεο ηεο πξνεξρόκελεο
από ηνπο ηζηνύο αξκνληθήο ζπρλόηεηαο ε νπνία λα ιεηηνπξγεί κε ηηο
θεθαιέο Convex, Linear, Phased array sector, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε
ην ζύζηεκα θαη λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθώλ
αξκνληθώλ ζπρλνηήησλ
11. Να δηαζέηεη πξνζαξκνζκέλε ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθόλαο ζε επίπεδν
pixel γηα ηελ κείσζε ηνπ ζνξύβνπ (Speckle noise) θαη βειηίσζε ηεο
νξαηόηεηαο θαη ηεο πθήο ηζηηθώλ κνηίβσλ θαη αύμεζε ηεο επθξίλεηαο
ηνπο ρσξίο λα κεηώλεηαη ην FRAME RATE. Ζ ηερληθή απηή λα
ιεηηνπξγεί ζε όιεο ηηο ερνβόιεο θεθαιέο θαη ζηηο δηζδηάζηαηεο
απεηθνλίζεηο θαζώο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηερληθέο Tissue Harmonic.
Να ελεξγνπνηείηαη θαηά βνύιεζε κέζσ πιήθηξνπ.
12. Να ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθήο ζάξσζεο ερνβόιεο
θεθαιέο
13. Convex array θαη microconvex 3 έσο 11 MHz.
14. Linear array 5 έσο 14 MHz.
15. Να έρεη ξπζκό αλαλέσζεο ηεο εηθόλαο, κε δπλαηόηεηα κέγηζηεο ιήςεο
ηνπιάρηζηνλ 400 εηθόλεο/ δεπηεξόιεπην, ε νπνία λα παξακείλεη πςειή
ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (βάζνο θαη γσλία ζάξσζεο)
16. Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο έσο θαη 37 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ,
ζε αλαινγία κε ηηο εθάζηνηε ερνβόιεο θεθαιέο θαη ηηο αληίζηνηρεο
ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο. Γπλαηόηεηα κεγαιύηεξνπ βάζνπο ζάξσζεο λα
αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε
17. Να δηαζέηεη ζύγρξνλν ζύζηεκα κεγέζπλζεο zoom πξαγκαηηθνύ
ρξόλνπ, νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο νζόλεο κε δπλαηόηεηα
κεηαθίλεζεο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, κε πιήξε δηαθξηηηθή
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ηθαλόηεηα ηεο εηθόλαο θαζώο θ πξνβνιή ηεο ππεξερνγξαθηθήο εηθόλαο
ζε Full Screen
18. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ
200.000 έγρξσκσλ εηθόλσλ θαζώο θαη κλήκε θπκαηνκνξθώλ MMODE θαη Doppler πάλσ από 100sec. Μεγαιύηεξε κλήκε λα
αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε
19. Να δηαζέηεη ζύγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκώλ (advanced
packages) γηα όια ηα είδε απεηθνλίζεσλ ζηηο θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο
νπξνινγίαο.
Δ. ΣΡΑΠΔΕΑ
Ζ ηξάπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξνζθέξεηαη εθηόο ηεο εμσζσκαηηθήο
ιηζνηξηςίαο θαη γηα όιεο ηηο νπξνινγηθέο εθαξκνγέο θαη λα δηαζέηεη ηηο
παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
Μέγηζην βάξνο αζζελνύο ηνπιάρηζηνλ 180 θηιά.
1. Διάρηζην ύςνο από ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 800mm
2. Δγθάξζηα θίλεζε γηα εμσζσκαηηθή ιηζνηξηςία +/- 60mm θαη +/- 120mm
γηα όιεο ηηο άιιεο νπξνινγηθέο επεκβάζεηο
3. Οξηδόληηα θίλεζε γηα εμσζσκαηηθή ιηζνηξηςία +/- 70mm θαη +/- 150mm
γηα όιεο ηηο άιιεο νπξνινγηθέο επεκβάζεηο
4. Κάζεηε θίλεζε πάλσ/θάησ ηνπιάρηζηνλ 250mm κε ειάρηζην ύςνο από
ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 800mm.
5. Όιεο νη θηλήζεηο λα γίλνληαη ειεθηξηθά
6. Δύξνο Trendelenburg ζην θέληξν ηεο ηξάπεδαο ηνπιάρηζηνλ +/- 15o
7. Δύξνο Trendelenburg ζηα άθξα ηεο ηξάπεδαο ηνπιάρηζηνλ +/- 10ν
8. Να ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα.
Ε .Έιεγρνο ζπζηήκαηνο, Απεηθόληζε
1. Να δηαζέηεη εηδηθό βξαρίνλα αλάξηεζεο 2 κεγάισλ νζνλώλ
απεηθόληζεο, γηα ηελ αθηηλνινγηθή εηθόλα θαη ελδννπξνινγηθή θάκεξα ή
άιιεο πεγέο. Μεγαιύηεξε δηάζηαζε νζνλώλ ζα εθηηκεζεί ζεηηθά.
2. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ζε Α4 .Ζ δπλαηόηεηα έγρξσκεο
εθηύπσζεο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά.

Ζ. Γεληθνί όξνη- Πηζηνπνηεηηθά
1. Σν αλσηέξσ είδνο λα δηαηίζεηαη από αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO
9001/08 θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ), πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π.
νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004.
2. Να θαηαηεζεί ην CE MARK γηα ην πξνζθεξόκελν κνληέιν θαη ηα ISO
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
3. Αληαιιαθηηθά γηα δέθα έηε κε έγγξαθε επηζηνιή από ηνλ
θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό.
4. Να δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηξηώλ εηώλ.
5. Όια ηα ηζηνπνηεηηθά λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά από ηα
πξσηόηππα αγγιηθά θαη επηθπξσκέλα επί πνηλή απόξξηςεο.
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6. Ζ νπνηαδήπνηε επηζθεπή λα γίλεηαη εληόο 24 σξώλ από ηελ αλαγγειία
ηεο βιάβεο θαη λα ππάξρεη απόζεκα αληαιιαθηηθώλ ώζηε λα δηαηίζεηαη
εληόο 48 σξώλ από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο.
7. Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα αληίζηνηρα
μελόγισζζα θπιιάδηα επί πνηλή απόξξηςεο.
8. Να ζπλνδέπεηαη κε ηα Σερληθά εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
όπσο θαη εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ζηα Διιεληθά , επί πνηλή
απνθιεηζκνύ.
9. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύζεη κε δηθά ηνπ έμνδα
κεηάβαζεο θαη δηακνλήο, ζηνπο ρώξνπο ηεο Δηαηξίαο ηνπ , ηξείο (3)
ηερληθνύο ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαη λα
ηνπο πξνκεζεύζεη κε ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο.
10. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, παξέρνληαη ρσξίο
ρξέσζε , όιεο νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή εξγαζίεο
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα αληαιιαθηηθά θαη
αλαιώζηκα γηα απηέο (π.ρ κεκβξάλεο, ειεθηξνκαγλεηηθά πελία, θίιηξα
θ.ι.π)
11. Να θαηαηεζεί ιίζηα ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ Σερληθνύ Πξνζσπηθνύ ηεο
εηαηξίαο.
12. Να πξνζθεξζεί , επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζπκβόιαην ζπληήξεζεο
πιήξνπο θάιπςεο , γηα ην δηάζηεκα ,κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο θαη
γηα δέθα έηε, κε πξόβιεςε ζπληήξεζεο αλά 500 ζπλεδξίεο.
13. Οη ιεηηνπξγίεο ,ελδείμεηο θαη εληνιέο ζηα monitors λα είλαη ζηα
Διιεληθά.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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