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ΘΔΜΑ: «Ανακοίνφζη Α Γιαβούλεσζης για ηην προμήθεια Βρογτοζκοπίοσ με κάμερα high definition (CPV
38434540-3)»
Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίφν «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» λαμβάνονηας σπ’ όυιν :
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
ο

ο

(θέμα 1 ), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1 ), (ΑΔΑ
73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».
4.

Η 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
η

παπάηαζη έωρ ηην 30 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: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
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
η

παπάηαζη έωρ ηην 31 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».
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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. Το ςπ’ απιθμόν 16230/23-07-2018 ππακηικό επιηποπήρ ιεπάπσηζηρ αιηημάηυν ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού
12. Η με απίθμ. 17/ πρκ.20/26-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΖΛΧ46907Τ-ΞΑΛ)

απόθαζη ΔΣ ηος Νοζοκομείος πεπί έγκπιζηρ

ππομήθειαρ ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού
13. Η με απίθμ. ππωη. 10771/ 15-5-2018 αίηημα ππομήθειαρ ηηρ ΜΕΘ

πποκειμένος να διενεπγήζει διαγυνιζμό για ηην ππομήθεια Βρογτοζκοπίοσ με κάμερα high definition (CPV 38434540-3) με
κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ, καλεί ππομηθεςηέρ,
επίζημοςρ θοπείρ ή και ενώζειρ ηυν ίδιυν ππομηθεςηών, πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηο σώπο, να αποζηείλοςν ζηην Υπηπεζίαρ
μαρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ζε ένηςπη και τηθιακή μοπθή, πποκειμένος να πποεηοιμαζηούν οι ηελικέρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
ηος διαγυνιζμού.
Η ςποβολή ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπυν θα γίνεηαι ζηο e-mail: potamida@chaniahospital.gr από ηοςρ
ππομηθεςηέρ και ηοςρ επίζημοςρ θοπείρ ή/και ενώζειρ αςηών και ηαςηοσπόνυρ ζε ένηςπη και μαγνηηική μοπθή [με ηη μοπθή,
ιδίυρ, είηε ηος τηθιακού δίζκος (cd), είηε ηος τηθιακού εςέλικηος δίζκος (dvd) είηε ηηρ κινηηήρ μονάδαρ μνήμηρ ενιαίος
ζειπιακού διαύλος (usb memory stick)].
Η Γιαβούλεσζη θα διαρκέζει από ηις 12/09/2018 έφς και ηις 28/09/2018 ημέρα Παραζκεσή.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί ζσεηική ανακοίνυζη ζηην
ιζηοζελίδα ηος Γενικού Νοζοκομείος Φανιών (www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν
ζηη διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Η ηελική απόθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθών ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ αιηιολογημένη, διάλογο ηυν
ζςνηακηών ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1)

Το ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών.

2)

Τιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.

3)

Τιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.

4)

Την εμπειπία.

5)

Τςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.

6)

Τα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος

πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών και

πποηύπυν.
Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΕΠΥ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο ιζηόηοπο αςηήρ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΜΗΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ

Δζφηερική διανομή:
1.

Γραθείο Προμηθειών (2)

2.

Μονάδα Δνηαηικής Θεραπείας

σνημμένα: Σετνικές προδιαγραθές

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΙΟΤ ΜΔ ΚΑΜΔΡΑ HIGH DEFINITION

Να αποηελείηαι από:
Α) Ινοοπηικό Βρογτοζκόπιο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Να είλαη θαηάιιειν γηα εμεηαζηηθή ρξήζε ξνπηίλαο θαη γηα ζεξαπεπηηθέο επεκβάζεηο
Η γσλία νπηηθνύ πεδίνπ είλαη 120°
Σν βάζνο πεδίνπ νξάζεσο λα είλαη 3-50mm.
Να εθηειεί γσληώζεηο θαηά 180° άλσ, 130° θάησ.
Η εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ εύθακπηνπ ζσιήλα λα είλαη 6.0mm.
Η δηάκεηξνο ηνπ θαλαιηνύ εηζαγσγήο εξγαιείσλ (βηνςίαο) λα είλαη πεξίπνπ 2.8mm.
Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ νξγάλνπ λα είλαη 900mm.
Σν σθέιηκν κήθνο (εξγαζίαο) λα είλαη 600mm.
Σν θαιώδην κεηαθνξάο ςπρξνύ θσηηζκνύ λα δύλαηαη λα πεξηζηξαθεί ζην ζεκείν
ζύλδεζεο ηνπ κε ηελ πεγή, γηα ηελ απνθπγή θαθνπνίεζεο ηνπ θπξίσο ζσιήλα.
10. Να είλαη πιήξσο ζηεγαλό θαη λα κπνξεί λα παξακείλεη εληόο απνιπκαληηθώλ πγξώλ

Β) Δνδοζκοπική κάμερα
Η ελδνζθνπηθή θάκεξα λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο αλάιπζεο High Definition θαη λα
δηαζέηεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
1. Αλάιπζε High Definition 1920 x 1080i
2. Τςειή επαηζζεζία θσηηζκνύ 21ux ώζηε λα απνδίδεη ηδαληθά αθόκα θαη ζε δύζθνιεο
ζπλζήθεο θσηηζκνύ όπσο αηκνξξαγία.
3. Φεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο.
4. Τςειήο πηζηόηεηαο αλαπαξαγσγή ρξσκάησλ.
5. Λεηηνπξγία κε εμσηεξηθό θνκβίν, γηα ξύζκηζε ηνπ ιεπθνύ κε κλήκε (white balance)
6. Απηόκαην έιεγρν ηνπ δηαθξάγκαηνο (automatic shutter control) γηα απηόκαηε ξύζκηζε
ηεο θσηεηλόηεηαο (brightness control) αλεμάξηεηα από ηελ πεγή ςπρξνύ θσηηζκνύ
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
7. Ρύζκηζε ηεο αληίζεζεο ζε δηάθνξα επίπεδα (contrast enhancement) γηα θαιύηεξε
απεηθόληζε.
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8. Φίιηξν anti-moire" ώζηε λα απνθεύγεηαη ην θαηλόκελν ηεο ίξηδνο όηαλ
ρξεζηκνπνηνύληαη εύθακπηα είηε άθακπηα ηλνπηηθά ελδνζθόπηα.
9. Ρπζκηδόκελν παξάζπξν (measuring window) ηεο ελδνζθνπηθήο εηθόλαο γηα θαιύηεξν
έιεγρν ηνπ θσηηζκνύ.
10. Έμνδν USB γηα απνζήθεπζε εηθόλσλ θαη video ζε πςειή αλάιπζε (MPEG-4) ζε
νπνηνδήπνηε κέζν απνζήθεπζεο USB. Εηδάιισο λα πξνζθεξζεί θαηαγξαθηθό γηα
απνζήθεπζε εηθόλσλ θαη video ζε πςειή αλάιπζε (HD)
11. Να δηαζέηεη έμνδν HDMT γηα κεηαθνξά ζήκαηνο εηθόλαο πςειήο αλάιπζεο θαη
επηπιένλ SDI θαη S-Video.
12. Η θεθαιή ηεο θάκεξαο λα ελζσκαηώλεη αηζζεηήξα ηερλνινγίαο CCD θαη λα κπνξεί λα
απνιπκαλζεί κε εκβάπηηζε ζε απνιπκαληηθά πγξά, ζε θιίβαλν αεξίνπ αιιά θαη κε
κεζόδνπο STERIS θαη STERRAD NX.
13. Η θεθαιή λα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε θαη ειαθξηά, θάησ από 70gr, ώζηε λα είλαη
εύθνιε ζηνλ ρεηξηζκό ηεο θαη λα κελ επηβαξύλεη ηνλ ρξήζηε.
14. Επηπιένλ ε θεθαιή λα δηαζέηεη δύν θνκβία γηα έιεγρν πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ όπσο
printer, ζπζθεπέο θαηαγξαθήο, usb θιπ.
15. O επεμεξγαζηήο λα δηαζέηεη θνκβία αθήο γηα εύθνιν θαη ζσζηό θαζαξηζκό
16. Η θάκεξα λα ζπλνδεύεηαη από θαθό Zoom

Γ) Πηγή υστρού θφηιζμού
Η πεγή λα είλαη ηερλνινγίαο LED θαη λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο θαη ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά:
1. Λπρλία LED ώζηε λα είλαη ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη αληίζηνηρεο απόδνζεο
xenon 180W.
2. Κιάζεο CF.
3. Υακειήο έληαζεο ζνξύβνπ κηθξόηεξε ησλ 30db ώζηε λα κελ ελνριεί θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ βξνγρνζθνπήζεσλ.
4. Να πξνζθέξεη νκνγελνπνηεκέλν θσηηζκό ζε όιν ην ελδνζθνπηθό πεδίν.
5. Η ρξσκαηηθή ζεξκνθξαζία λα είλαη πεξίπνπ 6500Κ
6. Ο ρξόλνο δσήο ηεο ιπρλίαο λα είλαη άλσ ησλ 30.000 σξώλ ιεηηνπξγίαο.
7. Απηόκαηε κείσζε ηνπ θσηηζκνύ ζε πεξίπησζε πνπ ην θαιώδην θσηηζκνύ απνζπλδεζεί.
Γ) Ιαηρικό Μόνιηορ
Ιαηξηθό κόληηνξ κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
1. Οζόλε ηνπιάρηζηνλ 24" LCD εηδηθή γηα Ιαηξηθή ρξήζε (Medical Grade)
2. Αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1920 x 1080
3. Εμόδνπο-εηζόδνπο ςεθηαθέο DVI-D, 3G-SDI, VGA Ρπζκό αληίζεζεο 1000:1
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4. Υξόλν απόθξηζεο ηνπιάρηζηνλ 14ms
5. Γσλία ζέαζεο ηνπιάρηζηνλ 1787178° (αξηζηεξά-δεμηά/πάλσ-θάησ)
6. Λεηηνπξγία PiP (Picture in Picture - εηθόλα ζε εηθόλα), freeze (πάγσκα εηθόλαο) θαη
zoom (κεγέζπλζε εηθόλαο)
Ε) Τροχήλατο
1.
2.
3.
4.
5.

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 3 ξάθηα θαη 1 ζπξηάξη
Να δηαζέηεη ηέζζεξηο ηξνρνύο θαη νη δύν ηνπιάρηζηνλ κε ζύζηεκα πέδεζεο
Να δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο κόληηνξ.
Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ξεπκαηνδόηε θαη θεληξηθό δηαθόπηε On/Off.
Να δηαζέηεη θαηάιιειε βαθή γηα αληνρή ζηελ ζθνπξηά.

Ση) Σσζκεσή Πλύζης Δνδοζκοπίφν
1. Να είλαη θαηάιιειε γηα πιύζε εύθακπησλ ελδνζθνπίσλ
2. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηα ππάξρνληα ζην Ννζνθνκείν
εύθακπηα ελδνζθόπηα θαζώο θαη ην πξνζθεξόκελν.
3. Να είλαη δπλαηή ε ηαπηόρξνλε έγρπζε πγξώλ θαζαξηζκνύ ή απνιύκαλζεο ζε όια
ηα θαλάιηα ησλ ελδνζθνπίσλ
4. Να δύλαηαη λα πξνγξακκαηηζηεί ν ρξόλνο έγρπζεο κεηαμύ 0-99 ιεπηώλ
5. Να είλαη ειαθξηά θαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ
Γενικά
Θα πξέπεη λα πιεξνί ηα δηεζλή ζηάληαξη αζθαιείαο IEC θαη λα δηαηίζεηαη από
απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη ΕΝ ISO 9001/10 & ISO 13485/03 (δηαθίλεζε
θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ), πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α.
ΔΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο
δηαρείξηζεο Α.Η.ΗΕ. βάζεη ηνπ π.δ. 117/2004 θαη απηό λα απνδεηθλύεηαη (κε πνηλή
απνθιεηζκνύ) κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ
πξνζθνξά.
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά από ηα πξσηόηππα
αγγιηθά θαη επηθπξσκέλα επί πνηλή απόξξηςεο.
Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δπν (2) εηώλ θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ
γηα 10 έηε ηνπιάρηζηνλ κε έγγξαθε επηζηνιή από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό.
ηελ πξνζθνξά λα ππάξρεη θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
δεηνύληαη θαη λα ηεθκεξηώλνληαη κε ζαθείο παξαπνκπέο κέζσ ηνπ θύξηνπ prospect ή
manuals ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά, κε
πνηλή απνθιεηζκνύ.
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Να θαηαηεζεί ην CE MARK γηα ηα πξνζθεξόκελα κνληέια θαη ηα ISO ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.

