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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΣΡΟΧΗΛΑΣΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 
ΓΕΝΙΚΑ (5%) 

 

1. Τροχιλατο θλεκτροκίνθτο ακτινολογικό μθχάνθμα τελευταίασ ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ, κατάλλθλο για Νοςοκομειακι χριςθ, ευζλικτο, με μικρζσ διαςτάςεισ 
για τθ μεταφορά του ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, μικροφ βάρουσ, για 
τθ λιψθ ακτινογραφιϊν ςε ΜΕΘ, ΜΑΦ, επί φορείου, επί κλίνθσ ι εντόσ 
χειρουργείου. Θα πρζπει να αποτελείται από: τροχιλατθ θλεκτροκίνθτθ μονάδα, 
γεννιτρια ακτίνων-Χ και ακτινολογικι λυχνία, αςφρματο ψθφιακό ανιχνευτι και 
ενςωματωμζνο ςτακμό χειριςμοφ, λιψθσ, αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ 
ψθφιακϊν εικόνων 

 
ΣΡΟΧΗΛΑΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ (20%) 
 

2. Να διακζτει πτυςςόμενθ-τθλεςκοπικι κολϊνα ϊςτε ο χειριςτισ να ζχει πλιρθ 
ορατότθτα και αςφάλεια κατά τθν οδιγθςθ του μθχανιματοσ θ οποία μπορεί να 
περιςτραφεί  ≥ ± 300ο 
 

3. Να λειτουργεί με μονοφαςικι τροφοδοςία 230V/50 Hz  (κοινό ρευματολιπτθ), και 
να περιλαμβάνει ςφςτθμα αυτόματθσ ςτακεροποίθςθσ τθσ τάςθσ δικτφου, ςε 
περιπτϊςεισ αυξομείωςθσ, για προςταςία του μθχανιματοσ. 
 

4. Να διακζτει πλιρθ αυτονομία. Να μπορεί να μετακινθκεί με μπαταρίεσ και να 
εκτελεί ακτινογραφικζσ λιψεισ είτε είναι ςυνδεδεμζνο ςε μια παροχι θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ είτε όχι.  Να μπορεί να εκτελζςει λιψεισ όταν οι μπαταρίεσ του 
φορτίηονται.  
 

5. Να μθν μπορεί να μετακινθκεί θλεκτρικά όταν φορτίηεται  
 

6. Ο χρόνοσ πλιρθσ φόρτιςθσ των μπαταριϊν να μθν υπερβαίνει τισ πζντε (5) ϊρεσ. 
 

7. Ζνδειξθ κατάςταςθσ μπαταρίασ για ακτινοβόλθςθ και για τθ μετακίνθςθ του 
τροχιλατου ακτινολογικοφ μθχανιματοσ 
 

8. Να διακζτει μεταβλθτι ταχφτθτα ζωσ 5 km/h ανάλογθ με τθν εφαρμογι πίεςθσ ςτθ 
χειρολαβι οδιγθςθσ. Να ζχει δυνατότθτα οπίςκιασ κίνθςθσ. Να διακζτει 
μπροςτινοφσ αιςκθτιρεσ πρόςκρουςθσ ϊςτε να ακινθτοποιείται αυτόματα μετά 
από ςφγκρουςθ. 
 

9. Είναι επικυμθτό (και κα αξιολογθκεί) θ χειρολαβι οδιγθςθσ του μθχανιματοσ να 
είναι ρυκμιηόμενου φψουσ.  

10. Να μπορεί να μετακινθκεί χειροκίνθτα ςε περίπτωςθ πλιρουσ αποφόρτιςθσ των 
μπαταριϊν. 
 

11. Οι δφο πίςω τροχοί να είναι μεγάλθσ διαμζτρου για τθν εφκολθ υπερπιδθςθ 
εμποδίων. Να μπορεί να υπερπθδιςει εμπόδια μζχρι 40mm. Οι μπροςτινοί τροχοί 
να είναι περιςτρεφόμενοι. Να μπορεί να μετακινθκεί ςε διαδρόμουσ με κλίςθ μζχρι 
10ο.  
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12. Να διακζτει κζςεισ φφλαξθσ  για τον ανιχνευτι, το grid κακϊσ και άλλων ειδϊν . 

 

13. Να διακζτει κατάλλθλθ κζςθ τοποκζτθςθσ πλαςτικισ προςτατευτικισ ςακοφλασ για 

τον ανιχνευτι, για τθν αποφυγι μεταδόςεων μολυςματικϊν αςκενειϊν. 

 
14. Η απόςταςθ εςτίασ δαπζδου να μπορεί να ρυκμιςτεί από 0,7 - 2 m τουλάχιςτον, με 

απόκλιςθ 5cm.  
 

15. To ςφςτθμα να διακζτει κατά το δυνατό μικρζσ διαςτάςεισ. Το πλάτοσ του, το 
μζγιςτο μικοσ του ςτθ κζςθ μεταφοράσ και το μζγιςτο φψοσ του ςτθ κζςθ 
μεταφοράσ να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ. 

 
16. Nα διακζτει δυνατότθτα μετακίνθςθσ θλεκτρικά από τθν πλευρά τθσ λυχνίασ χωρίσ 

να απαιτείται να μετακινθκεί ο τεχνολόγοσ. Ο χειριςμόσ του μθχανιματοσ να 
γίνεται από τα χειριςτιρια που βρίςκονται  πάνω ςτθ μονάδα  λυχνία - collimator. 
 

17. Να μπορεί ο χειριςτισ να χρθςιμοποιιςει καςζτεσCR, ςε περίπτωςθ 

δυςλειτουργίασ του ανιχνευτι. 

 
18. Να καλφπτει όλα τα διεκνι ςτάνταρντ αςφαλείασ αςφρματθσ μεταφοράσ εικόνων, 

προςταςίασ δεδομζνων και ακτινοπροςταςίασ. 
 

19. Να διακζτει κατάλλθλο ςτιριγμα για τθν μεταφορά τθσ ακτινοπροςταςτευτικισ 
ποδιάσ ϊςτε να μθν διπλϊνει. 
 

20. Να διακζτει ειδικό πλθκτρολόγιο για τθν ειςαγωγι PIN ι RFREADER για το 
ξεκλείδωμα και τθν λειτουργία όλου του ςυςτιματοσ. 
 

21. Να διακζτει εξόδουσ Ethernet και USB. 

 
22. Να διακζτει ενςωματωμζνο (built-in) ςτακμό εργαςίασ για τθν κζαςθ και 

επεξεργαςία των εξετάςεων. 

23. Να διακζτει αςφάλειεσ προςταςίασ από υπερκζρμανςθ, υπζρταςθ, υπερφόρτωςθ 
και λειτουργία αυτόματθσ λιξθσ χρονικοφ ορίου φόρτιςθσ. 

 
24. Να διακζτει ενςφρματο και αςφρματο χειριςτιριο ζκκεςθσ.  

25. Το αςφρματο χειριςτιριο ζκκεςθσ να δφναται να φορτίηει επάνω ςτο τροχιλατο 
ακτινολογικό μθχάνθμα με ενςωματωμζνο φορτιςτι και κα αξιολογθκεί. Να 
διακζτει διακόπτθ ενεργοποίθςθσ του φωτεινοφ πεδίου του collimator.  

26. Το αςφρματο χειριςτιριο ζκκεςθσ να διακζτει ςφςτθμα αςφάλειασ από 
λανκαςμζνθ ι ακοφςια ενεργοποίθςθ ςτθν προςπάκεια χρθςιμοποίθςισ του από 
τουσ τεχνολόγουσ. 

ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ (10%) 

27. Γεννιτρια Υψίςυχνθσ τεχνολογίασ τουλάχιςτον 40kHz ελεγχόμενθ από 
μικροεπεξεργαςτι.  
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28. Ιςχφσ τουλάχιςτον 40kW.  

29. Εφροσ ρφκμιςθσ kV από 40 ζωσ 150kV με βιματα του 1kV.  

30. Εφροσ ρφκμιςθσ ρεφματοσ από 70mA - 400 mA.  

31. Το εφροσ των mAs να κυμαίνεται από 0.1 mAs ζωσ 500mAs.  

32. Χρόνοσ ζκκεςθσ 0,001s ζωσ 10s.  

33. Nα διακζτει ψθφιακζσ ενδείξεισ των παραμζτρων kV και mAs και οκόνθ αφισ για 
τον εφκολο κακαριςμό τθσ. Επικυμθτό να διακζτει Ελλθνικι γλϊςςα. 

34. Να λειτουργεί με 2 τουλάχιςτον τεχνικζσ:  

 2 παραμζτρων(kV-mAs) και 

 Αυτόματων ανατομικϊν προγραμμάτων  

 
35. Να  διακζτει μεγάλο αρικμό προγραμμάτων ανατομικισ τεχνικισ. 

 
36. Να διακζτει ενδεικτικι λυχνία αςφαλείασ-ακτινοβολίασ, θ οποία να ενθμερϊνει τον 

χειριςτι πότε το ςφςτθμα είναι ζτοιμο να ακτινοβολιςει, πότε προετοιμάηεται και 

πότε ακτινοβολεί (status light: READY/PREP/XRAYACTIVE) για τθν αςφάλεια των 

αςκενϊν και των χειριςτϊν. 

      ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΧΝΙΑ (10%) 

37. Η ακτινολογικι λυχνία να είναι περιςτρεφόμενθσ ανόδου ≥3.000rpm. 

38. Να είναι διπλοεςτιακι με μικρι εςτία ≤0,6mm (ιςχφοσ 17kW) και μεγάλθ εςτία 
≤1,2mm (ιςχφοσ 43kW).  

39. Να ζχει κερμοχωρθτικότθτα ανόδου άνω των 300kHU. 

40. Κλίςθ λυχνίασ προσ τα πίςω - εμπρόσ :-20o/+90o 

 
41. Κλίςθ λυχνίασ: ≥ ±90o 

 
42. Η ελάχιςτθ εςτιακι απόςταςθ από το ζδαφοσ να είναι μικρότερθ των 70cm. 

43. Η μζγιςτθ εςτιακι απόςταςθ από το ζδαφοσ να είναι ≥ 200cm με απόκλιςθ 5cm.  

 
44. Να περιλαμβάνονται αυτόματα θλεκτροκίνθτα περιςτρεφόμενα διαφράγματα που 

να δφνανται να ρυκμιςτοφν και χειροκίνθτα για το περιοριςμό τθσ ακτινοβολίασ. Να 
διακζτουν επιπλζον αυτόματα θλεκτροκίνθτα φίλτρα αλουμινίου και χαλκοφ τα 
οποία να δφνανται να ρυκμιςτοφν και χειροκίνθτα. Το μζγεκοσ του πεδίου των 
διαφραγμάτων και θ επιλογι των φίλτρων να γίνεται αυτόματα με τθν επιλογι του 
εκάςτοτε ανατομικοφ προγράμματοσ. 

 
45. Να υπάρχει ιςχυρό φωτεινό πεδίο επικζντρωςθσ με LED > 160 lux και 

χρονοδιακόπτθ. 
 

46. Κάλυψθ πεδίου ακτινοβόλθςθσ τουλάχιςτον 43cmx43cm ςε απόςταςθ 100 cm SID.  



4 

 

 
47. Οπτικι επαλικευςθ του προκακοριςμζνου SID με διπλι δζςμθ laser.  

 

48. Η περιςτροφι του περιοριςτι δζςμθσ (collimator) να είναι ≥  90ο  

 

49. Να διακζτει ταυτόχρονθ μεταβολι τθσ κλίςθσ τθσ λυχνίασ και ςτουσ τρεισ άξονασ με 

το πάτθμα ενόσ διακόπτθ. 

 
50. Σφςτθμα ελζγχου κακετότθτασ λυχνίασ ανιχνευτι. Τροποποίθςθ τθσ κακετότθτασ 

με μεταβολι τθσ κλίςθσ τθσ λυχνίασ. 
 

51. Να διακζτει ςφςτθμα μζτρθςθσ δόςθσ DAP για τθν καταγραφι τθσ δόςθσ  ςτθν 
εικόνα Dicom. Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ των δεδομζνων ςε ςφςτθμα 
διαχείριςθσ δόςθσ.  

 
52. Επικυμθτό (και κα αξιολογθκεί) να διακζτει Οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 10’’ ςτθν 

κεφαλι τθσ λυχνίασ για τον ζλεγχο και τθν παραμετροποίθςθ των δθμογραφικϊν 
ςτοιχείων των αςκενϊν και των παραμζτρων ζκκεςθσ. Η οκόνθ να διακζτει 
προεπιςκόπθςθ τθσ παραγόμενθσ ιατρικισ εικόνασ από τον ανιχνευτι. 
 

53. Tο προςφερόμενο φορθτό ακτινολογικό μθχάνθμα να διακζτει αυτοματιςμό 
προςταςίασ τθσ λυχνίασ από υπερφόρτωςθ με χαρακτθριςτικι ζνδειξθ ςφάλματοσ 
ςτθν οκόνθ του μθχανιματοσ. 

ΑΤΡΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ (15%) 

54. Τεχνολογία αςφρματου επίπεδου ανιχνευτι (Flat Panel), με οκόνθ μετατροπισ CSI: 
FlatPanelCSI για άμεςθ ψθφιακι ακτινογραφία (direct radiography). 

55. Διαςτάςεισ 38,4x46x15 mm, να ςυμμορφϊνεται με τθν διεκνι προδιαγραφι 
διάςταςθσ των καςετϊν (ISO 4090) 

56. Να ζχει αυτονομία με τισ μπαταρίεσ > 700 λιψεισ ανά φόρτιςθ 

57. Μζγιςτοσ αρικμόσ λιψεων ανά ϊρα : ≥ 240.  

58.  Ο χρόνοσ προεπιςκόπθςθσ τθσ εικόνασ να είναι  ≤ 3 sec.  

59.  Διαςτάςεισ ενεργισ επιφάνειασ (cm) : ≥ 35 cm x 42 cm.  

60.  Μζγεκοσ pixel (pixel pitch) (μm) : ≤ 150μm. 

61.  Μζγεκοσ ψθφιακισ μιτρασ (pixel matrix size) & βάκοσ λιψθσ (bit depth) :  
≥2300X2800, και ≥ 16 bit. 

62.  Διακριτικι ικανότθτα : ≥ 3,36 lp/mm. 

63. Να διακζτει υψθλό DQE > 66%.  

64.  Βάροσ ανιχνευτι μικρότερο από 3kg με τθν μπαταρία.  



5 

 

65.  Αντοχι μζγιςτου ςυνολικοφ φορτίου πάνω ςτθν επιφάνεια του ανιχνευτι ≥ 200kg.  

66.  Αντοχι μζγιςτου φορτίου 100kg πάνω ςε μια περιοχι διαμζτρου 40mm.  

67. Να χρθςιμοποιεί μπαταρίεσ λικίου. Να προςφερκοφν τρεισ μπαταρίεσ και ζνασ 
φορτιςτισ μπαταριϊν o οποίοσ να είναι ενςωματωμζνοσ ςτο τροχιλατο 
ακτινολογικό μθχάνθμα. 

68. Ο χρόνοσ πλιρουσ φόρτιςθσ των μπαταριϊν να είναι ≤ 3 ϊρεσ. 

69. Nα μπορεί να λειτουργεί και ενςφρματα εφόςον διατίκεται. Να διακζτει 
τροφοδοτικό και καλϊδιο για τθν ενςφρματθ ςφνδεςθ με PC που να διακζτει το ίδιο 
λογιςμικό. 

70.  Όριο πτϊςθσ 120cm. 

71. Βακμονόμθςθ ανιχνευτι : Να αναφερκεί αναλυτικά θ διαδικαςία και θ  απαίτθςθ 
βακμονόμθςθσ. Η βακμονόμθςθ του ανιχνευτι να μπορεί να πραγματοποιθκεί από 
τον τεχνολόγο - χειριςτι. 

72.  On-line ποιοτικόσ ζλεγχοσ και διακζςιμο λογιςμικό ποιοτικοφ ελζγχου.  

73.  Αςφάλεια αςφρματθσ μεταφοράσ των ιατρικϊν δεδομζνων 

74.  Να μπορεί να μεταδϊςει τθν παραγόμενθ ιατρικι εικόνα  

α) ςτον ενςωματωμζνο  ςτακμό λιψθσ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ εικόνασ του 
τροχιλατου ψθφιακοφ ακτινολογικοφ,  
β) επιλεκτικά ςε άλλο ςτακμό λιψθσ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ εικόνασ ςε 
Laptop - Tablet ι 
ι ςε towerPC, που να διακζτει ανάλογο λογιςμικό με τον παραπάνω ςτακμό 
(τεχνολογία sharing). 
 

75. Να αποκθκεφεται ςε αντικλεπτικι κικθ επάνω ςτο φορθτό ακτινολογικό. 

ΣΑΘΜΟ ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (10%) 

76. Ενςωματωμζνο Υπολογιςτικό Σφςτθμα για επεξεργαςία και αποκικευςθ ψθφιακϊν 
ακτινογραφιϊν. Να είναι κατάλλθλο για τθν επιλογι και τθν τροποποίθςθ των 
δθμογραφικϊν ςτοιχείων των αςκενϊν και των προγραμμάτων ζκκεςθσ. Να 
περιγραφεί λεπτομερϊσ. 
 

77. Να διακζτει οκόνθσ αφισ απεικόνιςθσ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν, ιατρικισ 
χριςθσ(medical grade),  αντιμικροβιακι, αντικαμπωτικι,υψθλισ ευκρίνειασ 
1920x1080, μεγζκουσ ≥ 22’’, contrast ratio 3000:1, viewing ankle 178ο/178ο, με 
δείκτθ IP>IP65. Να διακζτει βάςθ με ρυκμιηόμενθ γωνία κζαςθσ ϊςτε να 
αποφεφγονται οι ανακλάςεισ. 

78. Σφςτθμα  επεξεργαςτι: Intel Core i7 ι μεγαλφτερο. 

79. Μνιμθ RAM  ≥32GB. 
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80. Σκλθρόσ δίςκοσ 1TBSSD. 

81. Λειτουργικό Σφςτθμα: Windows 10. 

82. Σφςτθμα εγγραφισ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν ςε μαγνθτικά μζςα αποκικευςθσ με 
πρόγραμμα κζαςθσ 
(εξωτερικό ςκλθρό δίςκο ι μονάδα μνιμθσ). 
 

83. Ενςωματωμζνθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με PACS / RIS / PRINTERS. Αποςτολι όλων 
των δθμογραφικϊν δεδομζνων του εξεταηόμενου ςτα Ελλθνικά (εφόςον διατίκεται 
και κα αξιολογθκεί) ι ςτα Αγγλικά αναλόγωσ τθσ γλϊςςασ που ζχουν ςταλεί από το 
RIS. 
 

84. FULLDICOM 3: Nα διακζτει όλεσ τισ υπθρεςίεσ του πρωτοκόλλου DICOM 3.0 (PRINT 
/ SEND / WORKLIST / QUERY / RETRIEVE κ.α). Να μπορεί να ςυνδεκεί με τα 
ςυςτιματα pacs και τουσ εκτυπωτζσ φίλμ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο νοςοκομείο 
και ενςφρματα και αςφρματα. 

 
85. Να διακζτει Ελλθνικό περιβάλλον εργαςίασ / Ελλθνικι επιφάνεια εργαςίασ (εφόςον 

διατίκεται και κα αξιολογθκεί). Αυτόματθ (διαμζςου του  RIS) ι χειροκίνθτθ 
ειςαγωγι των δθμογραφικϊν ςτοιχείων των εξεταηόμενων αλλά και του είδουσ τθσ 
εξζταςθσ ςτθν Ελλθνικι (εφόςον διατίκεται και κα αξιολογθκεί) και ςτθν Αγγλικι 
γλϊςςα. 

 
86. Για τθν ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων να διακζτει barcodereader. 

 
87. Απομακρυςμζνθ διαχείριςθ βλαβϊν με αςφαλι τρόπο / (VPN ςφνδεςθ). Να 

αναφερκεί. 

88. Προσ επιλογι να υπάρχει κατάλλθλο λογιςμικό με δυνατότθτα ολόςωμων 
ακτινογραφιϊν και αυτόματθ ςυνζνωςθ εικόνων (auto-stitching - FLFS). 

 
89. Να μπορεί να ςυνδεκεί με διαγνωςτικι οκόνθ 3MP. 

 
90. Να μποροφν να επιλεχκοφν όλα τα αποκθκευμζνα προγράμματα εξζταςθσ τα οποία 

να περιζχουν όλεσ τισ παραμζτρουσ των εξετάςεων ξεχωριςτά ( kV, mA, mAs, msec, 
Patient Weight, μεγάλθ/μικρι εςτία). 

 
91. Να είναι ικανόσ να επεξεργάηεται τισ ακτινογραφικζσ εικόνεσ τουλάχιςτον από τρεισ 

ψθφιακοφσ ανιχνευτζσ. 
 

92. Να διακζτει λογιςμικό για: 

 Επεξεργαςία και Προεπιςκόπθςθ Εικόνων 

 Δθμιουργία Πρωτόκολλου Εξετάςεων και Προβολϊν 

 Δυναμικό Εφροσ Ζκκεςθσ (ανάδειξθ οςτικισ δοκίδωςθσ και μαλακϊν μορίων) 

 Ανάδειξθ υποεκτεκειμζνων εικόνων-Μείωςθ Θορφβου 

 Εφαρμογι μαφρου πλαιςίου γφρω από τθν εικόνα  
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 Ανίχνευςθ και καταςτολι τθσ εμφάνιςθσ των γραμμϊν του αντιδιαχυτικοφ 
διαφράγματοσ.  

 Εκτφπωςθ πολλαπλϊν εικόνων ςε ζνα μόνο φιλμ/Πραγματικό Μζγεκοσ 
Εκτφπωςθσ 

 Περιςτροφι- Αντικατοπτριςμό/ Μεγζκυνςθ/ Ηλεκτρονικι Περικοπι Εικόνασ 

 Επιλογι και Ταξινόμθςθ Εικόνων με κριτιρια 

 Επεξεργαςία Πλθροφοριϊν Αςκενοφσ και Εξετάςεων 

 Γραφικι ζνδειξθ δόςθσ ακτινοβολίασ ι λογιςμικό παρακολοφκθςθσ δόςθσ που 
χρθςιμοποιικθκε  

 Ειςαγωγι Σχολίων, Ενδείξεων και Ελεφκερου Κειμζνου 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα οριςμοφ υποχρεωτικϊν πεδίων καταχϊρθςθσ ςτα 
ςτοιχεία των αςκενϊν 

 Να διακζτει εξαγωγι των εξετάςεων ςε μορφι jpeg για ενςωμάτωςθ των 
εικόνων ςε παρουςιάςεισ. 

 Προσ επιλογι να ζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ εξετάςεων full leg / full spine / 
full body. Στον κατ’ επιλογι εξοπλιςμό να προςφερκεί εξάρτθμα για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ολόςωμθσ ακτινογραφίασ ςπονδυλικισ ςτιλθσ / κάτω άκρων. 
 

 Να αναφερκοφν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ εικόνασ του 
μθχανιματοσ. On line ποιοτικόσ ζλεγχοσ και διακζςιμο λογιςμικό ποιοτικοφ 
ελζγχου. 

 

 Το Λογιςμικό Επεξεργαςίασ και Προεπιςκόπθςθσ των Εικόνων να διακζτει 
ελλθνικι επιφάνεια εργαςίασ  (εφόςον διατίκεται και κα αξιολογθκεί) κακϊσ 
και να υποςτθρίηει τθν εγγραφι ςτοιχείων ςτθν Ελλθνικι (εφόςον διατίκεται και 
κα αξιολογθκεί) και τθν Αγγλικι γλϊςςα μζςω αλφαρικμθτικοφ πλθκτρολογίου 
για τθν ειςαγωγι των δεδομζνων των εξεταηόμενων χειροκίνθτα ι αυτόματα 
από το RIS. 

 

 Να διακζτει θλικιακζσ κατθγορίεσ και κατθγορίεσ βάρουσ Εξεταηόμενων 
(παιδιατρικά και άλλα). 

 Να είναι κατάλλθλο για τθν εκτζλεςθ εξετάςεων και τθν επεξεργαςία τθσ 
ιατρικισ εικόνασ ςε νεογνά. 

        93. Λογιςμικό επεξεργαςίασ εικόνων & μετριςεων :  

Να διακζτει λογιςμικό για: 

 Μζτρθςθ Αποςτάςεων και Γωνιϊν 

 Μζτρθςθ γωνίασ ςκολίωςθσ, διαφοράσ φψουσ κάτω άκρων  
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 Εξειδικευμζνθ επεξεργαςία εικόνασ για εξετάςεισ νεογνϊν 

 Εξειδικευμζνθ  επεξεργαςία εικόνασ για εξετάςεισ άκρων υψθλισ ανάλυςθσ 

 Εξειδικευμζνθ  επεξεργαςία εικόνασ για εξετάςεισ κϊρακοσ χωρίσ grid (Gridless).  

 Να μπορεί να εκτελζςει εξετάςεισ κϊρακοσ χωρίσ grid για τθν μείωςθ τθσ δόςθσ 

 Δυνατότθτα μετριςεων ςκολίωςθσ. 

 Λειτουργία ανάδειξθσ των θλεκτροδίων και των κακετιρων που βρίςκονται μζςα 
ςτουσ αςκενείσ.  

        94. Να διακζτει αυτόματθ επεξεργαςία τθσ λθφκείςασ ιατρικισ εικόνασ αμζςωσ μετά 
τθ λιψθ τθσ χωρίσ   
               να είναι απαραίτθτθ θ επεξεργαςία από τον τεχνολόγο (auto post processing), για 
τθν βελτίωςθ του  

               χρόνου εκτζλεςθσ μιασ εξζταςθσ. 

 

 95. Να πεξηγξαθεί ν αιγόξηζκνο επεμεξγαζίαο εηθόλαο. 

 

       96. Να δηαζέηεη ινγηζκηθό παξαθνινύζεζεο ηεο δόζεο. Να πεξηιακβάλεηαη 

πξόγξακκα αλάιπζεο θαη  

        πνηνηηθνύ ειέγρνπ εηθόλσλ θαη αζζελώλ κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ δόζεηο 

αλά εηθόλα θαη εμέηαζε,   

        ιόγνπο απόξξηςεο εηθόλσλ, γξαθήκαηα θαη άιια ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα 

ειέγρνπο πνηόηεηαο. 

 
        97. Να διακζτει τθ δυνατότθτα αποςτολισ των δεδομζνων από τον μετρθτι δόςθσ 
(DAP METER) ςε  

ςφςτθμα διαχείριςθσ δόςθσ. 
 
 

Β.   ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα απεγθαηαζηήζεη ελ ιεηηνπξγία ην παιηό 

κεράλεκα εάλ ππάξρεη, λα δηακνξθώζεη ην ρώξν θαη  λα  εθηειέζεη πιήξσο ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό 

ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά 

επζύλε, ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο 

θαλνληζκνύο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ 

θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα 



9 

 

δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή 

ζπκκόξθσζε, ώζηε λα δηαζθαιηζζνύλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

1.2. Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) 

ζα γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο 

εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε 

ζύκβαζε δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα 

απαηηνύκελα εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά 

ηξόπν ηερληθά άξηην θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, 

κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο 

παξαιαβήο). 

 

1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα 

πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο 

ειαηηώκαηα θαη λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ 

ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο ν 

θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην 

πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά. 

 

1.4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα δώζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο 

ησλ πιηθώλ ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

 

1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδόκελν πιηθό θαη ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα ππαθνύζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ, γηα πιηθό ην νπνίν δελ εθπιεξώλεη ηνπο ζπκβαηηθνύο 

όξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

1.6. ηελ πξνζθνξά λα αλαθεξζνύλ παξόκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνύλ ζε ειιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκόζηα Ννζνθνκεία, θαζώο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

απηώλ. Όξνο ρσξίο πνηλή απνθιεηζκνύ.   
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2. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΓΓΤΗΔΧΝ, 

ΤΝΣΗΡΗΔΧ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ-ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΛΠ. 

 

2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα 

πνηόηεηαο  ENΙSO 9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ 

δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ENISO 13485:16, κε 

πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε 

ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ 

ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) - Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. 

Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 

117/2004 θαη 15/2006). 

 

2.2. ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΧΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η 

ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ 

απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, όπσο θαη ηα 

αληίζηνηρα δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 

 

2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

θαηά ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε 

επηβεβαίσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη 

γηα θακία βιάβε ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε ζπλήζε θαη νξζή 

ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, 

αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 
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2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα επηιύεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη 

εληόο 24 σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα 

παξέρεηαη εάλ είλαη εθηθηό κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθόο 

ρξόλνο πνπ ην κεράλεκα ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηηο 15 εκέξεο θαηά έηνο. 

 

2.2.4.Να δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα απνκαθξπζκέλε 

ππνζηήξημε κέζσ αζθαινύο ζύλδεζεο internet (remotesupport). Να δνζεί πιήξεο 

ηεθκεξίσζε. 

 

2.2.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο 

δηπινύλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICEMANUALS) ζηελ 

ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο 

ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε 

(θσδηθνί πξόζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΙΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ 

αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε 

ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο 

θαη κεραληθνί) εάλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν. 

 

3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιιεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, 

νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ: 

 

α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο 

κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη 

θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 
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β. Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα 

ηνπο κεραληθνύο ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη αληίγξαθν 

ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  

 

4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΧΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Σα αληαιιαθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ, κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ, καδί κε ηα πάζεο θύζεσο πιηθά, αλαιώζηκα πιηθά, ζπληήξεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο θαη εξγαηηθά ζηελ πξνζθεξόκελε εηήζηα ηηκή πιήξνπο 

ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ εηδώλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο. Δμαηξνύληαη 

ηα αλαιώζηκα. 

 

4.2. Ο δηαγσληδόκελνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ύπαξμε ακεηαρείξηζησλ 

αληαιιαθηηθώλ, αλαισζίκσλ πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θύξηα ηε 

δηάζεζε απηώλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθώλ γηα ηελ πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη απόδνζε ησλ εηδώλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο κε ηνλ 

παξειθόκελν εμνπιηζκό, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. 

 

4.3. ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε 

ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε 

ιίζηα όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπή, 

νπσζδήπνηε κε πνηλή απνθιεηζκνύ, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο (αλεμάξηεηα ησλ ινηπώλ όξσλ εγγύεζεο θάζε πξνζθνξάο, νη νπνίνη 

ζα αμηνινγεζνύλ θαηά πεξίπησζε).  

5.2. Η πξνζθεξόκελε αξρηθή εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ αληαιιαθηηθώλ  γηα ην πξώην έηνο κεηά από ηε 

ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο  θαη κέρξη ηε 
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ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο  από ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6%,  

 

Όλα ηα αναθερόμενα ταρακηηριζηικά  ζηις Ομάδες Α και Β πρέπει να 

βεβαιώνονηαι από ηα επίζημα θσλλάδια ηοσ καηαζκεσαζηικού οίκοσ είηε 

από επίζημες βεβαιώζεις ηοσ καηαζκεσαζηικού οίκοσ. Δπιπλέον να 

καηαηεθεί πλήρες και αναλσηικό θύλλο ζσμμόρθωζης με παραπομπές. Σα 

προηγούμενα επί ποινή αποκλειζμού.  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Αθνινπζεί η επηκέξνπο βαξύηεηα ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. Όινη νη όξνη είλαη 

απαξάβαηνη, ε εθπιήξσζή ηνπο βαζκνινγείηαη κε 100, ελώ έμηξα δπλαηόηεηεο, 

εγγύεζε θιπ ιακβάλνπλ πξόζζεηε βαζκνινγία. 

 
ΟΜΑΓΑ Α. Βαξύηεηα Βαζκνινγία 

Α. ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

70 

 

100 - 120 

 

 

 
 
ΟΜΑΓΑ Β. Βαξύηεηα Δπηκέξνπο 

βαζκνινγία 

Δγγύεζε (εξγαζία 

αληαιιαθηηθά) ηνπιάρηζηνλ 

ηξηώλ εηώλ 

    3 έηε 100 

    4 έηε 110 

    5 έηε 120 

18 

 

Όξνη θαη θόζηνο εμόδσλ 

ζπληήξεζεο - ιεηηνπξγίαο 

7 

 
100-120 

Λνηπνί όξνη  5 
100-120 

  
 

ύλνιν 30  
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ΟΜΑΓΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

ΤΝΣ.ΒΑΡΤΣ. 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΟΜΑΓΑ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟ– ΜΔΥΡΙ 

Α’ 
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

70% 
100 – 120 

Β’ 
ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

30% 
100 – 120 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

Η βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξώλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή 

άπνςε Πξνζθνξάο ζα πξνθύςεη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

Λ = 
Προζθερθείζα ηιμή    

Σελική βαθμολογία ηετνικής προζθοράς 

 

Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ 

παξνπζηάδεη ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία 

ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο). 

Σα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 

πγθεθξηκέλα: 

ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Πξνζθνξάο = Άζξνηζε ησλ νκάδσλ Α & Β 

(……….ΥΒαζκ Α1….) + (………..Υβαζκ Α2 ) +………. 

Όπνπ βαζκ Α…, βαζκ Α….., βαζκ Β…., βαζκ Β….. : βαζκνινγία επηκέξνπο 

θξηηεξίσλ νκάδαο Α & Β. 

Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππόςε ε Σηκή Πξνζθνξάο 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . 
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Α. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕΣΡΗΗ ΟΣΙΚΗ   

     ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ  

 

1. Η δεηνύκελε κνλάδα κέηξεζεο νζηηθήο ππθλόηεηαο θαη ζσκαηηθήο ζύζηαζεο 

πξέπεη λα είλαη ηεο πιένλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο DEXA (FAN BEAM) (λα 

αλαθεξζεί ε ηερλνινγία), κε δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο, λα 

πξαγκαηνπνηεί εμεηάζεηο αθξηβείαο ζε όινπο ηνπο ηύπνπο αζζελώλ (ελήιηθεο 

θαη παηδηά) αλεμαξηήησο ζσκαηηθήο κνξθνινγίαο (ύςνο, βάξνο θ.ι.π.). 

Μέγηζην βάξνο εμεηαδόκελνπ ≥ 155kg. 10%  

2. Να δηαζέηεη ζύγρξνλν H/Y ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κλήκε πξνζπέιαζεο (RAM) 

8GB, ζθιεξό δίζθν 1TB ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα απνζήθεπζε κεγάινπ 

αξηζκνύ κεηξήζεσλ, θάξηα γξαθηθώλ κε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 1GB, έγρξσκε 

επίπεδε νζόλε TFT ≥19’’, πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο, έγρξσκν εθηππσηή 

laser ραξηηνύ Α4, πεξηβάιινλ WINDOWS 10, Microsoft office, αιθαξηζκεηηθό 

πιεθηξνιόγην, πνιιαπιέο ζύξεο USB, θαη CD/DVD ROM θαζώο θαη βνεζήκαηα 

ηνπνζέηεζεο ησλ δνθηκαδόκελσλ γηα ηηο κεηξήζεηο. 2% 

3. Να δηαζέηεη πςειό βαζκό ζηαζεξόηεηαο (ειάρηζηε δπλαηή δηαθύκαλζε) ζηελ 

πςειή ηάζε, ε νπνία θαη λα αλαθεξζεί, γηα ηελ παξαγσγή ελεξγεηαθήο 

ζηάζκεο κεγάιεο αθξίβεηαο. 2% 

4. Να ρξεζηκνπνηεί δύν ελεξγεηαθέο ζηάζκεο κε ηθαλή δηαθνξά κεηαμύ ηνπο γηα 

ηνλ ζαθή δηαρσξηζκό νζηώλ θαη καιαθώλ κνξίσλ. Να δνζνύλ ηα επίπεδα 

ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ γηα λα αμηνινγεζνύλ, θαζώο θαη ηα επίπεδα 

αθηηλνβνιίαο γηα θάζε εμέηαζε γηα ηνλ ρεηξηζηή θαη αζζελή αληίζηνηρα γηα λα 

αμηνινγεζνύλ. 3%  

5. Η αληρλεπηηθή δηάηαμε λα δηαζέηεη αληρλεπηή (sensor/detector) ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο, ηνπ νπνίνπ ν ηύπνο λα πεξηγξαθεί ιεπηνκεξώο. Επίζεο λα 

πεξηγξαθεί ην ζύζηεκα αληρλεπηή – ιπρλίαο θαη λα δνζνύλ γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε απόζηαζε αληρλεπηή-ιπρλίαο θαη αληρλεπηή– 

εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο γηα λα αμηνινγεζνύλ. Να αλαθεξζεί ε δηαθξηηηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο αμηνιόγεζε. 5%  

6. Να δηαζέηεη ηηο πιένλ ζύγρξνλεο ηερληθέο ζάξσζεο κε δπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ 

ηνπ πεδίνπ ζάξσζεο αθξηβώο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο γηα κείσζε ηεο 

δόζεο ζηνλ αζζελή. 5% 

7. Να δηαζέηεη θαη λα πξνζθεξζνύλ ζηε βαζηθή κνλάδα ηα αθόινπζα πξσηόθνιια 

κεηξήζεσλ: 10% 

1. Πξσηόθνιιν κέηξεζεο ηζρίνπ (λα αλαθεξζνύλ ηα ζεκεία κεηξήζεσλ). 

2. Πξσηόθνιια κέηξεζεο νζηηθήο ππθλόηεηαο επηκέξνπο νζηώλ, δειαδή 

αληηβξαρίνπ θαη κεξηαίνπ. 
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3. Πξσηόθνιιν ηαπηόρξνλεο εμέηαζεο ησλ δύν κεξηαίσλ νζηώλ (dual 

hip), 

4. Πξσηόθνιιν ππνινγηζκνύ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηζρίνπ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο θαηάγκαηνο απηνύ. 

5. Επηζπκεηή ε δπλαηόηεηα απηόκαηεο αθαίξεζεο κεηαιιηθήο πξόζεζεο 

ηζρίνπ.  

6. Πξσηόθνιιν εμέηαζεο νζθπτθώλ ζπνλδύισλ (O1 – O2 – O3 – O4), 

7. Πξσηόθνιιν κέηξεζεο ζθνιησηηθώλ πεξηνρώλ, 

8. Παηδηαηξηθό πξσηόθνιιν ην νπνίν λα δίλεη απνηειέζκαηα ηόζν γηα ηελ 

νζθπτθή κνίξα όζν θαη γηα νιόθιεξν ην ζώκα ησλ εμεηαδόκελσλ 

παηδηώλ. 

9. Πξσηόθνιιν νιόζσκεο κέηξεζεο νζηηθήο ππθλόηεηαο, 

10. Πξσηόθνιιν αλάιπζεο ζύζηαζεο όινπ ηνπ ζώκαηνο ζώκαηνο 

(ιηπνκέηξεζε) αιιά θαη επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ. 

11. Πξσηόθνιιν εμέηαζεο πιάγηαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

12. Πξσηόθνιιν εμέηαζεο γνλάηνπ. 

8. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή γηα κειινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

όια ηα επηπιένλ πξσηόθνιια (π.ρ. Πξσηόθνιιν κέηξεζεο/εθηίκεζεο 

ππθλόηεηαο ζπνγγώδνπο νζηνύ TBS θιπ)  θαη όπνηεο επηπιένλ δπλαηόηεηεο 

δηαηίζεληαη. Οη επηινγέο απηέο ζα πξέπεη λα ελζσκαηώλνληαη ζην ήδε ππάξρνλ 

ινγηζκηθό ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο.  

9. Να δηαζέηεη όια ηα απαξαίηεηα «κνξθνκεηξηθά εξγαιεία» γηα κεηξήζεηο ζε 

όιεο ηηο εμεηάζεηο (ζπνλδπιηθήο, ηζρίνπ, αληηβξάρηνπ). Να αλαθεξζνύλ νη 

κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη. 3% 

10. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ ηεο νζθπτθήο κνίξαο θαη ησλ 

ηζρίσλ ρσξίο λα απαηηείηαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο. 2% 

 

11. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή δπλαηόηεηα εθηίκεζεο ηνπ 

ζπιαρληθνύ / θνηιηαθνύ ιίπνπο.  

 

12. Nα πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο ζην ζπληνκόηεξν δπλαηό ρξόλν. Να αλαθεξζνύλ 

αλαιπηηθά νη απαηηνύκελνη ρξόλνη πξαγκαηνπνίεζεο όισλ ησλ δεηνπκέλσλ 

κεηξήζεσλ πξνο αμηνιόγεζε. 2% 

 

13. Να πξαγκαηνπνηεί άξηζηεο κεηξήζεηο ηεο νζηηθήο ππθλόηεηαο αθόκε θαη ζε 

ππεξβνιηθά παρείο ή κηθξνύο δνθηκαδόκελνπο, κε ηαρύηεηα ζάξσζεο 

αλεμάξηεηε ηνπ πάρνπο ηνπ δνθηκαδόκελνπ. 2% 

14. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο πξνο κέηξεζε (νζηηθήο ππθλόηεηαο ή 

ζσκαηηθήο ζύζηαζεο) κε πνιύ κεγάιε αθξίβεηα ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο 

γηα θάζε δνθηκαδόκελν, ώζηε λα επηηπγράλεηαη αθξίβεηα κεηξήζεσλ 1% γηα 
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όια ηα πξσηόθνιια θαη γηα άξηζηα απνηειέζκαηα ζηηο επαλαιεπηηθέο 

κεηξήζεηο. 2% 

15. Να δηαζέηεη βνεζεηηθή δέζκε Laser νξαηνύ θάζκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ 

ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο, θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δνθηκαδόκελσλ. 1% 

16. Να πξαγκαηνπνηεί πνηνηηθό έιεγρν (QUALITY CONTROL) κε νκνίσκα 

(PHANTOM) ην νπνίν πξέπεη λα δηαηίζεηαη. 1% 

17. Να παξέρεη κεγάιε επθνιία ρεηξηζκνύ κε απιή θαη εξγνλνκηθή θνλζόια 

ειέγρνπ θαη νδεγίεο ρξήζεσο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ (Software). Να παξέρεη 

δπλαηόηεηα επηινγήο από ηνλ ρξήζηε πεξηνρώλ ελδηαθέξνληνο. 2% 

18. Τν δεηνύκελν ζύζηεκα λα ιεηηνπξγεί κε όζν ην δπλαηό ρακειόηεξεο δόζεηο 

αθηηλνβνιίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηόζν ησλ αζζελώλ όζν θαη ησλ ρεηξηζηώλ. 

Ζεηείηαη λα αλαθεξζνύλ ηα πνζά αθηηλνβνιίαο, γηα ηνλ ρεηξηζηή θαη ηνλ 

δνθηκαδόκελν, αληίζηνηρα. 4% 

19. Τα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ λα αθνξνύλ ζηα: BMD, sBMD, BMC, T-score, 

Z-score, Area όζνλ αθνξά ηελ νζηηθή ππθλόηεηα θαη πνζνζηά άιππεο θαη 

ιηπώδνπο κάδαο θαζώο θαη απόιπηεο ηηκέο ιηπώδνπο θαη άιππεο ζσκαηηθήο 

κάδαο γηα ην επηιεγκέλν ηκήκα (ή όιν ην ζώκα). 2% 

20. Να δηαζέηεη ζηελ βαζηθή κνλάδα πξσηόθνιιν γηα δπλαηόηεηα εθηύπσζεο 

απνηειεζκάησλ πνιιαπιώλ κεηξήζεσλ (νζθπτθή, ηζρίν, θ.ιπ.) γηα ηνλ ίδην 

δνθηκαδόκελν ζε κία γξαθηθή αλαθνξά. Η εθηύπσζε ηεο γξαθηθήο αλαθνξάο 

(Reports) λα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

κεηξήζεσλ, ησλ παξακέηξσλ, ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ θ.ιπ. ηνπ 

δνθηκαδόκελνπ. 2% 

21. Τν ινγηζκηθό λα βαζίδεηαη ζε πεξηβάιινλ WINDOWS 10 θαη λα δέρεηαη 

πνιιαπιέο δπλαηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη απνζηνιήο ησλ απνηειεζκάησλ κε 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail) ή άιινπ πξσηνθόιινπ ην νπνίν λα 

πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 2% 

22. Να δηαζέηεη FULL DICOM θαη λα έρεη δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε PACS/RIS. 

2% 

23. Να ιεηηνπξγεί νπσζδήπνηε ζε ηάζε δηθηύνπ πόιεσο 220V/50Hz. 1% 

24. Nα ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο 

ηνπ πξνο πξνκήζεηα ηνπ είδνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο 

γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα (Καηά πεξίπησζε, όπσο απαηηείηαη, 

πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο 

Αξκόδηαο Αξρήο θ.ι.π.) Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηόηππα ή λνκίκσο 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 1% 

25. Να πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθνξά ηεο ππάξρνπζαο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 

αζζελώλ ζην λέν ππό πξνκήζεηα ζύζηεκα, νη εγγξαθέο απηέο ζα πξέπεη λα 
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κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ηηκέο αλαθνξάο πξνο ζύγθξηζε από ην 

ινγηζκηθό ειέγρνπ ηνπ κεραλήκαηνο. 4% 

 

 

 

Β.   ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα απεγθαηαζηήζεη ελ ιεηηνπξγία ην παιηό 

κεράλεκα εάλ ππάξρεη, λα δηακνξθώζεη ην ρώξν θαη  λα  εθηειέζεη πιήξσο ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ 

εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, 

ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη 

ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε 

Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκόξθσζε, ώζηε λα δηαζθαιηζζνύλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

1.2. Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα 

γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθόηεξα 

νξίδεηαη από ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε 

δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα 

εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην 

θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ 

εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο). 

 

1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα 

πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη 

λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ 

θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά. 
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1.4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα δώζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ 

πιηθώλ ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

 

1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδόκελν πιηθό θαη ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα ππαθνύζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ ηνπ, γηα πιηθό ην νπνίν δελ εθπιεξώλεη ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

1.6. ηελ πξνζθνξά λα αλαθεξζνύλ παξόκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγνύλ ζε ειιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 

δεκόζηα Ννζνθνκεία, θαζώο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηώλ. Όξνο ρσξίο πνηλή 

απνθιεηζκνύ.   

 

 

2. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΓΓΤΗΔΧΝ, 

ΤΝΣΗΡΗΔΧ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ-ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΛΠ. 

 

2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο  

ENΙSO 9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ENISO 13485:16, κε πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ 

νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη 

πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) 

- Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ 

πξντόλησλ. 

Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 

15/2006). 

 

2.2. ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΧΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ 
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2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η 

ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ 

απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, όπσο θαη ηα αληίζηνηρα 

δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 

 

2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θαηά 

ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα θακία βιάβε 

ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα 

επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 

 

2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα επηιύεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη εληόο 24 

σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη εάλ είλαη 

εθηθηό κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ ην κεράλεκα 

ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο θαηά έηνο. 

 

2.2.4.Να δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε 

κέζσ αζθαινύο ζύλδεζεο internet (remotesupport). Να δνζεί πιήξεο ηεθκεξίσζε. 

 

2.2.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε 

νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICEMANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή 

γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε (θσδηθνί πξόζβαζεο, 

θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΙΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή 

πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό 

θξίλεηαη απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν. 

 

3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιιεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, νπσζδήπνηε 

κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ: 

 

α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο 

κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά 

πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 

 

β. Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα ηνπο 

κεραληθνύο ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ 

αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  

 

4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΧΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Σα αληαιιαθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ, κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ, καδί κε ηα πάζεο θύζεσο πιηθά, αλαιώζηκα πιηθά, ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη εξγαηηθά ζηελ πξνζθεξόκελε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – 

επηζθεπήο ησλ εηδώλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο. Δμαηξνύληαη ηα αλαιώζηκα. 

 

4.2. Ο δηαγσληδόκελνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ύπαξμε ακεηαρείξηζησλ 

αληαιιαθηηθώλ, αλαισζίκσλ πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θύξηα ηε 

δηάζεζε απηώλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθώλ γηα ηελ πιήξε 

ιεηηνπξγία θαη απόδνζε ησλ εηδώλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο κε ηνλ 

παξειθόκελν εμνπιηζκό, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. 

 

4.3. ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα 

όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
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5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπή, νπσζδήπνηε 

κε πνηλή απνθιεηζκνύ, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

(αλεμάξηεηα ησλ ινηπώλ όξσλ εγγύεζεο θάζε πξνζθνξάο, νη νπνίνη ζα αμηνινγεζνύλ 

θαηά πεξίπησζε).  

5.2. Η πξνζθεξόκελε αξρηθή εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ αληαιιαθηηθώλ  γηα ην πξώην έηνο κεηά από ηε 

ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο  θαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο  από ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6%,  

 

Όλα ηα αναθερόμενα ταρακηηριζηικά ζηις Ομάδες Α και Β πρέπει να 

βεβαιώνονηαι από ηα επίζημα θσλλάδια ηοσ καηαζκεσαζηικού οίκοσ είηε από 

επίζημες βεβαιώζεις ηοσ καηαζκεσαζηικού οίκοσ. Δπιπλέον να καηαηεθεί πλήρες 

και αναλσηικό θύλλο ζσμμόρθωζης με παραπομπές. Σα προηγούμενα επί ποινή 

αποκλειζμού. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ακολουθεί η επηκέξνπο βαξύηεηά ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. Όινη νη όξνη είλαη 

απαξάβαηνη, ε εθπιήξσζή ηνπο βαζκνινγείηαη κε 100, ελώ έμηξα δπλαηόηεηεο, 

εγγύεζε θιπ ιακβάλνπλ πξόζζεηε βαζκνινγία. 

 

ΟΜΑΓΑ Α. Βαξύηεηα Βαζκνινγία 

Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ  
70 

 
100 - 120 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β. Βαξύηεηα Δπηκέξνπο βαζκνινγία 

Δγγύεζε (εξγαζία αληαιιαθηηθά) 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ 
    3 έηε 100 
    4 έηε 110 
    5 έηε 120 

18 

 

Όξνη θαη θόζηνο εμόδσλ ζπληήξεζεο - 

ιεηηνπξγίαο  

7 

 
100-120 
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Λνηπνί όξνη  5 
100-120 

ύλνιν 30  

 

ΟΜΑΓΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

ΤΝΣ.ΒΑΡΤΣ. 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΟΜΑΓΑ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟ– ΜΔΥΡΙ 

Α’ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 30% 100 – 120 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

Η βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξώλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

Πξνζθνξάο ζα πξνθύςεη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

Λ = 
Προζθερθείζα ηιμή    

Σελική βαθμολογία ηετνικής προζθοράς 

 

Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ 

κηθξόηεξν ιόγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην 

Λ είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο). 

Σα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 

πγθεθξηκέλα: 

ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Πξνζθνξάο = Άζξνηζε ησλ νκάδσλ Α & Β (……….ΥΒαζκ 

Α1….) + (………..Υβαζκ Α2 ) +………. 

Όπνπ βαζκ Α…, βαζκ Α….., βαζκ Β…., βαζκ Β….. : βαζκνινγία επηκέξνπο θξηηεξίσλ 

νκάδαο Α & Β. 

Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππόςε ε Σηκή Πξνζθνξάο όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . 
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Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ (15%) 

1.1 Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην, ηειεπηαίαο 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ζύζηεκα Φεθηαθνύ Οξζνπαληνγξάθνπ κε δπλαηόηεηα 

δηεμαγσγήο Κεθαινκεηξηθώλ Δμεηάζεσλ. 

1.2 Να δύλαηαη λα εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ ιήςεηο: 

 Παλνξακηθή ιήςε γλάζσλ (ελειίθσλ θαη παίδσλ) 

 Λήςε παλνξακηθήο αθηηλνγξαθίαο κε κεγέζπλζε, κεηξήζεηο 

 Παλνξακηθή ιήςε γλάζσλ, ρσξίο ηηο θξνηαθνγλαζηθέο αξζξώζεηο 

 Πιάγηα απεηθόληζε ΚΓΓ θαη αληόλησλ θιάδσλ 

 Πιάγηα ηνκή ηεο ΚΓΓ κε αλνηθηό θαη θιεηζηό ζηόκα. 

 Λήςε πξνζαξκνζκέλε ζε παηδηά (πεξηνξηζκέλν πεδίν αθηηλνβόιεζεο) 

 Λήςε παηδηθήο αθηηλνγξαθίαο κε εηδηθό δηάθξαγκα θαη όρη κόλν κε ηελ ξύζκηζε 

ησλ παξαγόλησλ έθζεζεο 

 Παλνξακηθή ιήςε κηζήο γλάζνπ (δεμηά-αξηζηεξά) 

 Ιγκνξείσλ 

 Πιάγηα θεθαινκεηξηθή αθηηλνγξαθία 

 πλδπαζκέλε δηπιή πξνβνιή (double Bite-wing) πνπ εθηειεί ακθόηεξεο ηηο 

πξνβνιέο δεμηά θαη αξηζηεξά (Bite-wing) ελώλνληάο ηηο ζηελ ίδηα εηθόλα. 

Πξνζθνξά πεξηζζόηεξσλ πξνγξακκάησλ ιήςεο λα πξνζθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε. 

1.3 Να δύλαηαη ζην κέιινλ λα επεθηαζεί κε ιεηηνπξγία απεηθόληζεο 3D (Να 

πξνζθεξζεί πξνο επηινγή). 

1.4 Να ιεηηνπξγεί απαξαίηεηα κε ξεύκα δηθηύνπ πόιεο 220-240 Volt / 50 Hz. 

1.5 Να δηαζέηεη ππνινγηζκό ηεο εθπεκπόκελεο δόζεο (DAP) ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

έθζεζεο γηα θάζε εμέηαζε. 

 

2. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΠΔΙΚΟΝΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΟΡΘΟΠΑΝΣΟΓΡΑΦΟΤ (35%) 

2.1 ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ – ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ (10%) 

2.1.1 Να δηαζέηεη γελλήηξηα πςειήο ζπρλόηεηαο. Να αλαθεξζεί ην εύξνο ζπρλνηήησλ 

πξνο αμηνιόγεζε.  
2.1.2 Να απνδίδεη ηάζε εύξνπο ηνπιάρηζηνλ 60-85 kV ζηελ άλνδν ηεο ιπρλίαο κε 

έληαζε 3-12 mA.  
2.1.3 Ο ρξόλνο ιήςεο κηαο παλνξακηθήο εμέηαζεο λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 3-15 sec. 

2.1.4 Οη παξάκεηξνη έθζεζεο λα νξίδνληαη ηόζν απηόκαηα (κε ηελ επηινγή 

αληίζηνηρνππξνγξάκκαηνο εμέηαζεο από ηνλ ρεηξηζηή) όζν θαη ρεηξνθίλεηα (θαη΄ 

επηζπκία ηνπ). 

2.1.5 Να πεξηιακβάλνληαη επηινγέο ζσκαηόηππνπ αζζελνύο θαη κνξθώλ γλάζνπ. 

2.1.6 Ο ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έθζεζε από απνκαθξπζκέλν 

ζεκείν (εθηόο ζαιάκνπ). 

2.1.7 Να δηαζέηεη ρεηξηζηήξην κε ή ρσξίο νζόλε αθήο ηνπιάρηζηνλ πέληε ηληζώλ επί 

ηνπ κεραλήκαηνο ή ν ρεηξηζκόο λα γίλεηαη κέζσ Η/Τ γηα ξύζκηζε: ηεο θάζεηεο 

θίλεζεο, ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επηθέληξσζεο laser, επαλαθνξάο ζηελ 

αξρηθή ζέζε, ηεο ζέζεο ησλ ζηεξηγκάησλ θξνηάθσλ. Ο ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έθζεζε από απνκαθξπζκέλν ζεκείν (έθηνο ζαιάκνπ).   
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2.2 ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΥΝΙΑ (10%) 

2.2.1 Η εζηία ηεο ιπρλίαο λα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 0,5mmx0,5mm, ώζηε λα παξέρεη 

ιεπηή δέζκε θαη άξηζηε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα. 

2.2.2 Να δηαζέηεη ελδνγελέο θίιηξν ηζνδύλακν κε 2.5mmAl@85KV πεξίπνπ. 

2.2.3 Να δηαζέηεη απηόκαηα δηαθξάγκαηα. 

2.2.4 Να αλαθεξζεί ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ πξνο αμηνιόγεζε. 

 

2.3 ΒΡΑΥΙΟΝΑ (5%) 

2.3.1 H απόζηαζε SID ζηελ παλνξακηθή ιήςε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500 mm θαη 

ζηελ θεθαινκεηξηθή ιήςε ηνπιάρηζηνλ 165 cm. 

2.3.2 Να πξαγκαηνπνηεί κεγέζπλζε ζηελ παλνξακηθή ιήςε ≥1.2Υ 

2.3.3 Η ηνπνζέηεζε θαη επηθέληξσζε ησλ εμεηαδόκελσλ λα γίλεηαη κε εύθνιν ηξόπν, 

κε ελδείμεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζδηνξηζκώλ αλαηνκηθώλ πεξηνρώλ (επίπεδν 

Frankfort), ηόζν ζηελ παλνξακηθή όζν θαη ζηελ θεθαινκεηξηθή ιήςε. 

2.3.4 Να δηαζέηεη ζηεξίγκαηα θεθαιήο ηεζζάξσλ (4) ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ (όπσο 

ζηήξηγκα θεληξηθώλ ηνκώλ (bite), γέλεην, κέησπν, ξύζκηζε θιίζεο θεθαιήο). 

2.3.5 Να δηαζέηεη ζύζηεκα επηθέληξσζεο (π.ρ. laser) γηα αθξηβή ηνπνζέηεζε ηνπ 

εμεηαδνκέλνπ, ηόζν ζηελ παλνξακηθή όζν θαη ζηελ θεθαινκεηξηθή ιήςε. 

2.3.6 Να δύλαηαη λα θηλεζεί θαηαθόξπθα θαηά ηνπιάρηζηνλ 80cm θαη λα θιεηδώλεη 

ζε νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε ζέζε, κε ηε ρξήζε ειεθηξνκαγλεηηθώλ θξέλσλ. 

2.3.7 Να είλαη εθηθηή ε εμππεξέηεζε αζζελώλ ΑΜΔΑ κε ιήςε ζε αλαπεξηθό 

θαξνηζάθη, θαζώο θαη παίδσλ. 

2.3.8 Να δηαζέηεη απηόκαηε αθηλεηνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο (ηόζν ζε όηη αθνξά ηελ 

πεξηζηξνθή όζν θαη ζε όηη αθνξά ηελ εθπνκπή αθηηλνβνιίαο) ζε πεξίπησζε βιάβεο ή 

θαθνύ ρεηξηζκνύ. 

 

2.4ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ (10%) 

2.4.1 Να δηαζέηεη αληρλεπηή CMOS ή CCD κε κέγεζνο pixel ≤ 100κm. Να 

αλαθεξζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηερλνινγίαο πξνο αμηνιόγεζε.  
2.4.2 Η δηάζηαζε ηνπ πεδίνπ ζέαζεο ζηελ Παλνξακηθή ιήςε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 

x 14 cm.  

2.4.3 Αλάιπζε εηθόλαο ζηελ παλνξακηθή ιήςε ≥ 5lp/mm.  
 

3. ΣΑΘΜΟ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΔΙΚΟΝΑ (5%) 

3.1 Να απνηειείηαη από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κε εμεηδηθεπκέλν/εηδηθό ινγηζκηθό 

αξρεηνζέηεζεο θαη επεμεξγαζίαο εηθόλσλ θαη νζόλε πςειώλ ηερληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, ηα νπνία θαη λα αλαθεξζνύλ. 

3.2 Η παλνξακηθή εηθόλα λα έρεη βάζνο ρξσκαηηθήο αλάιπζεο (δηαβαζκίζεηο ηνπ 

γθξη) ≥ 12 bit.  

3.3 Η κνξθή ηνπ αξρείνπ εηθόλαο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζύζηεκα λα είλαη από ηηο θνηλά 

δηαδεδνκέλεο (πρ jpeg, tiff θαη νπνηνδήπνηε άιιν αξρείν εηθόλαο). 

3.4 Να πξαγκαηνπνηεί επεμεξγαζία εηθόλαο κε θίιηξα ελίζρπζεο παξπθώλ, 

ρξσκαηηθή απεηθόληζε θαη κεγέζπλζε. 

3.5 Να δηαζέηεη εθηεηακέλν ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

θαθώλ ρεηξηζκώλ κε κελύκαηα επί ηεο νζόλεο . 

3.6 Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη πιήξεο παθέην DICOM (FullDICOM 3.0) θαη γηα 

ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη PACS (γηα δηαρείξηζε εηθόλσλ, απνζήθεπζε, αξρεηνζέηεζε, 

εθηύπσζε, δηαρείξηζε ιίζηαο εξγαζίαο θ.η.ι.) 

 

4. ΚΔΦΑΛΟΜΔΣΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ (10%) 
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4.1 Να πεξηιακβάλεηαη εηδηθνύ ζρεδηαζκνύ βξαρίνλαο γηα δηεμαγσγή 

θεθαινκεηξηθώλ εμεηάζεσλ 

4.2 Η δηάζηαζε ηνπ πεδίνπ ζέαζεο ζηελ θεθαινκεηξηθή ιήςε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

18x22 cm. 

4.3 Σν βάζνο ηεο ρξσκαηηθήο αλάιπζεο (δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη) ≥ 12 bits.  

4.4 Ο ρξόλνο ιήμεο κηαο θεθαινκεηξηθήο εμέηαζεο λα είλαη κηθξόηεξνο ή ίζνο από 15 

sec. 

 

5. ΤΣΗΜΑ ΑΓΔΙΑΛΗΠΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ (UPS) (2%) 

Να ζπκπεξηιακβάλεηαη ζύζηεκα On – Line UPS γηα ην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα, 

απηνδπλακίαο ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ιεπηά. 

 

6. ΟΜΟΙΧΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (3%) 

6.1 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδώζεη άλεπ πξόζζεηεο ακνηβήο θαη όια ηα 

εμαξηήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηνλ νινθιεξσκέλν 

πνηνηηθό έιεγρν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, όπσο πρ νκνηώκαηα (phantoms) θιπ. 

6.2 Να πξνζθεξζεί νκνίσκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ αμηνιόγεζεο ηεο νκνηνγέλεηαο θαη 

ηεο πςειήο θαη ρακειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο εηθόλαο. 

 

 

 

Β.   ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα απεγθαηαζηήζεη ελ ιεηηνπξγία ην παιηό 

κεράλεκα εάλ ππάξρεη, λα δηακνξθώζεη ην ρώξν θαη  λα  εθηειέζεη πιήξσο ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ 

εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, 

ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη 

ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε 

Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκόξθσζε, ώζηε λα δηαζθαιηζζνύλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

1.2. Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα 

γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθόηεξα 

νξίδεηαη από ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε 

δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα 

εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην 
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θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ 

εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο). 

 

1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα 

πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη 

λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ 

θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά. 

 

1.4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα δώζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ 

πιηθώλ ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

 

1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδόκελν πιηθό θαη ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα ππαθνύζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ ηνπ, γηα πιηθό ην νπνίν δελ εθπιεξώλεη ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

1.6. ηελ πξνζθνξά λα αλαθεξζνύλ παξόκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγνύλ ζε ειιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 

δεκόζηα Ννζνθνκεία, θαζώο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηώλ. Όξνο ρσξίο πνηλή 

απνθιεηζκνύ.   

 

 

2. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΓΓΤΗΔΧΝ, 

ΤΝΣΗΡΗΔΧ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ-ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΛΠ. 

 

2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο  

ENΙSO 9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ENISO 13485:16, κε πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ 

νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη 
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πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) 

- Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ 

πξντόλησλ. 

Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 

15/2006). 

 

2.2. ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΧΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η 

ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ 

απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, όπσο θαη ηα αληίζηνηρα 

δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 

 

2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θαηά 

ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα θακία βιάβε 

ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα 

επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 

 

2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα επηιύεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη εληόο 24 

σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη εάλ είλαη 

εθηθηό κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ ην κεράλεκα 

ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο θαηά έηνο. 

 

2.2.4.Να δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε 

κέζσ αζθαινύο ζύλδεζεο internet (remotesupport). Να δνζεί πιήξεο ηεθκεξίσζε. 

 

2.2.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε 

νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICEMANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή 
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γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε (θσδηθνί πξόζβαζεο, 

θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΙΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή 

πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό 

θξίλεηαη απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν. 

 

3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιιεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, νπσζδήπνηε 

κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ: 

 

α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο 

κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά 

πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 

 

β. Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα ηνπο 

κεραληθνύο ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ 

αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  

 

4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΧΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Σα αληαιιαθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ, κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ, καδί κε ηα πάζεο θύζεσο πιηθά, αλαιώζηκα πιηθά, ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη εξγαηηθά ζηελ πξνζθεξόκελε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – 

επηζθεπήο ησλ εηδώλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο. Δμαηξνύληαη ηα αλαιώζηκα. 

 

4.2. Ο δηαγσληδόκελνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ύπαξμε ακεηαρείξηζησλ 

αληαιιαθηηθώλ, αλαισζίκσλ πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θύξηα ηε 

δηάζεζε απηώλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθώλ γηα ηελ πιήξε 
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ιεηηνπξγία θαη απόδνζε ησλ εηδώλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο κε ηνλ 

παξειθόκελν εμνπιηζκό, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. 

 

4.3. ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα 

όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπή, νπσζδήπνηε 

κε πνηλή απνθιεηζκνύ, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

(αλεμάξηεηα ησλ ινηπώλ όξσλ εγγύεζεο θάζε πξνζθνξάο, νη νπνίνη ζα αμηνινγεζνύλ 

θαηά πεξίπησζε).  

5.2. Η πξνζθεξόκελε αξρηθή εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ αληαιιαθηηθώλ  γηα ην πξώην έηνο κεηά από ηε 

ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο από ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6%,  

 

Όλα ηα αναθερόμενα ταρακηηριζηικά  ζηις Ομάδες Α και Β πρέπει να 

βεβαιώνονηαι από ηα επίζημα θσλλάδια ηοσ καηαζκεσαζηικού οίκοσ είηε από 

επίζημες βεβαιώζεις ηοσ καηαζκεσαζηικού οίκοσ. Δπιπλέον να καηαηεθεί πλήρες 

και αναλσηικό θύλλο ζσμμόρθωζης με παραπομπές. Σα προηγούμενα επί ποινή 

αποκλειζμού. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Αθνινπζεί η επηκέξνπο βαξύηεηα ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. Όινη νη όξνη είλαη 

απαξάβαηνη, ε εθπιήξσζή ηνπο βαζκνινγείηαη κε 100, ελώ έμηξα δπλαηόηεηεο, 

εγγύεζε θιπ ιακβάλνπλ πξόζζεηε βαζκνινγία. 
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ΟΜΑΓΑ Α. Βαξύηεηα Βαζκνινγία 

Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
70 

 

100 - 120 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β. Βαξύηεηα Δπηκέξνπο βαζκνινγία 

Δγγύεζε (εξγαζία αληαιιαθηηθά) 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ 

    3 έηε 100 

    4 έηε 110 

    5 έηε 120 

18 

 

Όξνη θαη θόζηνο εμόδσλ ζπληήξεζεο - 

ιεηηνπξγίαο 

7 

 
100-120 

Λνηπνί όξνη  5 
100-120 

  
 

ύλνιν 30  

 

 

ΟΜΑΓΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

ΤΝΣ.ΒΑΡΤΣ. 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΟΜΑΓΑ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟ– ΜΔΥΡΙ 

Α’ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 30% 100 – 120 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

Η βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξώλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

Πξνζθνξάο ζα πξνθύςεη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 
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Λ = 
Προζθερθείζα ηιμή    

Σελική βαθμολογία ηετνικής 

προζθοράς 
 

Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη 

ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή 

ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο). 

Σα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 

πγθεθξηκέλα: 

ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Πξνζθνξάο = Άζξνηζε ησλ νκάδσλ Α & Β 

(……….ΥΒαζκ Α1….) + (………..Υβαζκ Α2 ) +………. 

Όπνπ βαζκ Α…, βαζκ Α….., βαζκ Β…., βαζκ Β….. : βαζκνινγία επηκέξνπο 

θξηηεξίσλ νκάδαο Α & Β. 

Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππόςε ε Σηκή Πξνζθνξάο όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . 
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Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΑΚΣΙΝΟΚΟΠΙΚΟΤ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ C-ARM 

Σν πξνζθεξόκελν κεράλεκα λα είλαη ηειεπηαίαο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 
θαηάιιειν γηα αθηηλνζθνπήζεηο θαη αθηηλνγξαθήζεηο, κε ςεθηαθό εληζρπηή 
εηθόλαο, ηξνρήιαην κε βξαρίνλα ηύπνπ «C-ΑRM» θαηάιιειν γηα βαξηά 
Ννζνθνκεηαθή ρξήζε. Να εμππεξεηεί ηελ γεληθή ρεηξνπξγηθή, νξζνπεδηθή, 
νπξνινγία, λεπξνρεηξνπξγηθή, αγγεηνρεηξνπξγηθή, γαζηξεληεξνινγία (ERCP), 
θαξδηνινγηθό (ηνπνζέηεζε βεκαηνδνηώλ). Tα θπξηόηεξα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο 
λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ. 

Αναλςηικά ηο ζύζηημα να πεπιλαμβάνει ηιρ εξήρ ςπομονάδερ : 

1. Γελλήηξηα Αθηίλσλ –Υ 

2. Αθηηλνινγηθή Λπρλία 

3. ύζηεκα δηαθξαγκάησλ 

4. Φεθηαθό αληρλεπηή 

5. Μνλάδα Απεηθόληζεο 

6. Φεθηαθό ζύζηεκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο 

7. Σξνρήιαην θαη βξαρίνλαο C-ARM. 

8. Πξνο επηινγή 

Όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

 

ΟΜΑΓΑ Α’ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (70%): 

 
 

1 ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΧΝ Υ 15% 

1.1 Δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο : 
- πλερνύο Αθηηλνζθόπεζεο 
- Παικηθήο Αθηηλνζθόπεζεο 
- Φεθηαθήο Αθηηλνγξαθίαο 

ΝΑΙ 

1.2 Σύπνο γελλήηξηαο, ειεγρόκελε από 
κηθξνεπεμεξγαζηή. Τςειήο ζπρλόηεηαο,  
monoblock ή άιιεο ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο 
γεληάο, γηα ηελ δεκηνπξγία πςειήο πνηόηεηαο 
παικνύ θαηά ηελ παικηθή ιήςε 

Να πεξηγξαθεί  

1.3 Να ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα ηάζεο 220V/50Hz 
κέζσ εύθακπηνπ ηξηπνιηθνύ θαισδίνπ ζε απ’ 
επζείαο ζύλδεζε κε ξεπκαηνιήπηε ηύπνπ ζνύθν. 

ΝΑΙ 

1.4 Απνδόζεηο Γελλήηξηαο ζε όινπο ηνπο ηξόπνπο Να αλαθεξζεί πξνο 
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ιεηηνπξγίαο  αμηνιόγεζε 

1.4.1  ςνεσήρ ακηινοζκόπηζη ΝΑΙ 

1.4.1.1 Ιζρύο (KW) Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.4.1.2 Μέγηζηε ηηκή ξεύκαηνο ηνπιάρηζηνλ 10mA. Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.4.1.3 Μέγηζηε ηηκή ηάζεο (KV) Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.4.1.3 Μέγηζηνο ρξόλνο ζπλερνύο αθηηλνζθόπεζεο 
(min) 

Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε  

1.5.1  Παλμική ακηινοζκόπηζη ΝΑΙ 

1.5.1.1 Ιζρύο (KW) Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.5.1.2 Μέγηζηε ηηκή ξεύκαηνο ηνπιάρηζηνλ 20mA. Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.5.1.3 Μέγηζηε ηηκή ηάζεο (KV) Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.5.1.4 Παικηθή αθηηλνζθόπεζε µε ζπρλόηεηα παικώλ 
ξπζκηδόκελε ζηελ πεξηνρή 4-8 pulses per second 
(pps), ή επξύηεξε, θαη ζπλερή αθηηλνζθόπεζε κε 
ηνπιάρηζηνλ 25fps. Καηά ηελ παιµηθή ιήςε ην 
εύξνο παιµνύ λα είλαη ξπζκηδόκελν θαη λα 
δηαζέηεη ειάρηζην εύξνο παικνύ ≤ 50ms, γηα ηελ 
άξηζηε απεηθόληζε ησλ θηλνύκελσλ αλαηνµηθώλ 
δνµώλ  

Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.5.1.5 Να δηαζέηεη αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα 
Αθηηλνζθόπεζεο 

Να αλαθεξζνύλ πξνο 
αμηνιόγεζε 

 ηελ αθηηλνζθόπεζε (ζπλερή θαη παικηθή) λα 
δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο 
θσηεηλόηεηαο θαη ζύζηεκα απηόκαηεο 
βειηηζηνπνίεζεο ηεο απεηθόληζεο  

Να αλαθεξζεί 

1.6.1  Φηθιακή ακηινογπαθία ΝΑΙ 

1.6.1.1 Ιζρύο (KW) Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.6.1.2 Μέγηζηε ηηκή ξεύκαηνο (mA) Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.6.1.3 Μέγηζηε ηηκή ηάζεο (KV) Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

1.6.1.4 Να εθηειεί ςεθηαθή αθηηλνγξάθεζε 
(αθηηλνζθόπεζε ελόο παικνύ) κε κέγηζηα ζηνηρεία 
≥20mA. Να δηαζέηεη απηόκαην έιεγρν έθζεζεο θαη 
λα ππάξρεη επηπιένλ δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο 
(manual) επηινγήο ησλ παξακέηξσλ 

Να αλαθεξζεί 

1.7 Να δηαζέηεη επηθέληξσζε Laser επί ηεο 
ιπρλίαο 

Επηζπκεηό  

1.8 Να δηαζέηεη ρεηξηζηήξην αθήο ζύγρξνλεο 
ηερλνινγίαο, κε όιεο  ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο 
ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, λα 
είλαη απιό, θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε θαη λα 
πξνζηαηεύεηαη από ηελ ζθόλε θαη ηα πγξά. Να 
δηαζέηεη ρεηξνδηαθόπηε αθηηλνβόιεζεο  

Να αλαθεξζνύλ 
αλαιπηηθά επηπιένλ 
δπλαηόηεηεο  θαη ζα 
εθηηκεζνύλ θαηά ηελ 
αμηνιόγεζε. 
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1.9 Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό ρξνλόκεηξν κέηξεζεο   
ρξόλνπ έθζεζεο  

NAI 

1.10 Να δηαζέηεη δηπιό πνδνδηαθόπηε ειέγρνπ 
αθηηλνζθόπεζεο θαη ςεθηαθήο αθηηλνγξάθεζεο. 

ΝΑΙ 

2 ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΥΝΙΑ 10% 

2.1 Να δηαζέηεη κνλνεζηηαθή ή δηπινεζηηαθή 
αθηηλνινγηθή ιπρλία κε κέγεζνο κηθξήο εζηίαο 
≤0,6mm ζύκθσλα κε ΙΕC60336 

Να πεξηγξαθεί θαη λα 
αλαθεξζνύλ ηα κεγέζε 
εζηηώλ πξνο 
αμηνιόγεζε.  

2.2 Ολνκαζηηθή ηηκή ηάζεο 40-110kV  Να αλαθεξζεί 

2.3 Θεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ θαη 
πεξηβιήκαηνο (ΚΗU) 

Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

2.4 Ρπζκόο ζεξκναπαγσγήο αλόδνπ θαη 
πεξηβιήκαηνο  (KHU/min) 

Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

2.5 Θα πξέπεη λα δηαζέηεη ελεξγεηηθό ή παζεηηθό 
ζύζηεκα ςύμεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
απεξηόξηζηνο ρξόλνο αθηηλνζθόπεζεο  γηα 
απξόζθνπηε ιεηηνπξγία δίρσο κεηαβνιή ζηελ 
πνηόηεηα ηεο εηθόλαο,  πξνθεηκέλνπ λα 
εθηεινύληαη ρσξίο δηαθνπή πνιύπινθεο  
επεκβάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο.  

Να αλαθεξζεί 

2.6 Σύπνο αλόδνπ Να αλαθεξζεί 

2.7 πλνιηθό θηιηξάξηζκα (mm Al) Να αλαθεξζεί 

3 ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑΣΧΝ 5% 

3.1 Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη ζπκκεηξηθά ή αζύκκεηξα 
δηαθξάγκαηα θαη δηαθξάγκαηα ίξηδνο δηακέηξνπ 
αλάινγεο κε ηε βαζκνλόκεζε, κε δπλαηόηεηα 
ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθξαγκάησλ ρσξίο ηελ ρξήζε 
αθηηλνβνιίαο, γηα ρξήζε κε ηνλ ςεθηαθό 
αληρλεπηή.  

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί) 

4 ΦΗΦΙΑΚΟ ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ 15% 

4.1 Να είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο CMOS, πςειήο 
επθξίλεηαο θαη ρακειήο δόζεο, µε ελζσκαησκέλν 
ζύζηεκα απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο δόζεο (DAP) 
θαη απηόκαηα πξσηόθνιια κεησκέλεο δόζεο.  

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί) 

4.2 Να είλαη δηαζηάζεσλ ≥ 21 x 21 cm κε κήηξα 1,5Κ 
x1,5Κ ηνπιάρηζηνλ κε επηκέξνπο πεδία 
κεγέζπλζεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή 
πξνζθνξά θαη δπλαηόηεηα αιιαγήο ηεο 
κεγέζπλζεο αλά πεδίν ρσξίο αύμεζε ηεο 
αθηηλνβνιίαο.  

Να αλαθεξζεί 

4.3 Να αλαθεξζεί ην κέγεζνο pixel πξνο αμηνιόγεζε 
ην νπνίν λα είλαη ≤150 κm ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ε πςειόηεξε δπλαηή επθξίλεηα εηθόλαο.  

Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

4.4 Αληίζεζε Να αλαθεξζεί 

4.5 Επαηζζεζία Να αλαθεξζεί 

4.6 Να απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ 65.000 δηαβαζκίζεηο ηνπ 
γθξη κε βάζνο ιήςεο 16 bit θαη frame rate 
ηνπιάρηζηνλ 30 frames/sec 

Να αλαθεξζεί 

4.7 Να δηαζέηεη πςειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα, 
ηνπιάρηζηνλ ≥3lp/ mm γηα ηελ άξηζηε απεηθόληζε 
ησλ αλαηνκηθώλ ιεπηνκεξεηώλ  

Να αλαθεξζεί 
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4.8 DQE ≥ 72% ζε 0 lp/mm θαη MTF≥55% ζε 1 
lp/mm  

Να αλαθεξζεί 

4.9 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζηνλ αληρλεπηή  
ζύζηεκα επηθέληξσζεο laser. 

ΝΑΙ  

4.10 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαη αθαηξνύκελν 
πιέγκα ζθεδαδόκελεο αθηηλνβνιίαο. 

ΝΑΙ 

5 ΜΟΝΑΓΑ ΑΠΔΙΚΟΝIΗ 8% 

5.1 Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε δύν (2) νζόλεο 
επίπεδεο ηερλνινγίαο αθήο ηνπιάρηζηνλ 19 ή κία 
(1) νζόλε 27’’ κε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ, 
πςειήο αλάιπζεο, αληαλαθιαζηηθνύ ηύπνπ γηα 
πςειήο πηζηόηεηαο απεηθόληζε ρσξίο 
ηξεκνύιηαζκα, πςειήο θσηεηλόηεηαο θαη κεγάιεο 

γσληαθήο ζέαζεο. 

Να αλαθεξζνύλ ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
πξνο αμηνιόγεζε. 

5.2 Η αλάιπζε ησλ monitors λα είλαη πςειή 
ηνπιάρηζηνλ 1280x1024, ώζηε λα απεηθνλίδεηαη ε 
δηαγλσζηηθή πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη από ηνλ 
ςεθηαθό αληρλεπηή θαη επεμεξγάδεηαη ζην ςεθηαθό 
ζύζηεκα 

Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

5.3 Γσλία ζέαζεο (º) Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

5.4 Υξόλνο αληαπόθξηζεο (msec) Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

5.5 Δηαβάζκηζε ηνπ γθξη ≥10 bit   Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

5.6 Κίλεζε νζνλώλ ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 
πξνο αμηνιόγεζε 

5.7 Σερλνινγία νζόλεο Να αλαθεξζεί 

5.8  Να είλαη ηξνρήιαηε ΝΑΙ 

6 ΣΑΘΜΟ ΠΡΟΒΟΛΗ / ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΔΙΚΟΝΧΝ 

10% 

6.1 Η κήηξα επεμεξγαζίαο λα έρεη βάζνο ≥16 bit 
(κεγαιύηεξν ζα εθηηκεζεί) 

Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

6.2 Να δηαζέηεη θίιηξν απνθνπήο ειεθηξνληθνύ 
ζνξύβνπ θαη θίιηξν απνθνπήο ζνξύβνπ από 
κεηαιιηθέο πξνζέζεηο 

Να αλαθεξζεί 

6.3 Nα δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο κείσζεο ηεο 
δόζεο. 

ΝΑΙ . Να πεξηγξαθεί 

6.4 Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε Cineloop 
ηνπιάρηζηνλ 12f/s.  

ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 
πξνο αμηνιόγεζε 

6.5 Να δηαζέηεη πξόγξακκα ςεθηαθήο 
αθαηξεηηθήο αγγεηνγξαθίαο (DSA) αγγείσλ ή 
δνκώλ 

ΝΑΙ. Να πεξηγξαθεί 

6.6 Φεθηαθό zoompan-roam. ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 

6.7 Δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ αζζελώλ κε 
επηπιένλ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο κσζατθνύ 
16 εηθόλσλ, γηα ηνλ θάζε αζζελή. 

ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 

6.8 Φεθηαθή πεξηζηξνθή θαη αληηζηξνθή εηθόλαο 
ηόζν ζε real time όζν θαη ζε post processing. 

ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 

6.9 Φεθηαθόο έιεγρνο θσηεηλόηεηαο θαη 
αληίζεζεο απεηθόληζεο – windowing, ηόζν ζε 

ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 
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real time όζν θαη ζε post processing. 

6.10 Να δηαηίζεηαη απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα 
ηνπιάρηζηνλ 100.000 εηθόλσλ ζην ζθιεξό δίζθν 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 

6.11 Nα δηαζέηεη ζύξα απνζήθεπζεο USB, κε 
δπλαηόηεηα ζέαζεο ησλ εηθόλσλ ζε θνηλό Η/Τ 
ρσξίο ηελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνύ. 
Επηζπκεηό λα δηαζέηεη θαη ζύζηεκα εγγξαθήο 
εηθόλσλ ζε DVD-R/W. 

ΝΑΙ . Να αλαθεξζνύλ 
αλαιπηηθά 

6.12 Να δηαζέηεη εηδηθή έμνδν θαη θαηάιιειν interface 
γηα ζύλδεζε VIDEOPRINTERpaper&film θαη λα 
δηαηίζεηαη ζηε βαζηθή ζύλζεζε. Να αλαθεξζεί ε 
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε εθηππσηή ραξηηνύ Α4 

ΝΑΙ. Να αλαθεξζεί ην 
κέζν ή ηα κέζα 

6.13 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο πνιιαπιώλ 
εηθόλσλ, ζε κσζατθό 16 εηθόλσλ ηαπηόρξνλα ζε 
έλα από ηα δύν κόληηνξ, γηα ηε γξήγνξε 
επηζθόπεζε ησλ αξρείσλ. 

ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 

6.14 Να δηαζέηεη ζύζηεκα DAP γηα αλαθνξά θαη 
θαηαγξαθή ηεο δόζεο αζζελή ζε Gyxcm2 κε 
ςεθηαθέο ελδείμεηο  

ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 

6.15 Να δηαζέηεη εξγνλνκηθό αιθαξηζκεηηθό 
πιεθηξνιόγην κε νζόλε αθήο (touch screen) γηα 
θαηαγξαθή ζηνηρείσλ αζζελή, εγγξαθή ζρνιίσλ 
επί ησλ εηθόλσλ θαη αξρεηνζέηεζε 

ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 

6.16 Μνξθέο αξρείσλ εηθόλσλ αλάγλσζεο θαη 
απνζήθεπζεο 

Να αλαθεξζνύλ 

6.17 Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα δηθηύσζεο, κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ θαη εηθόλσλ κέζσ πξσηνθόιινπ 
DICOM. Να αλαθεξζνύλ νη παξερόκελεο DICOM 
ππεξεζίεο. Η δηθηύσζε λα γίλεηαη ελζύξκαηα ή 
αζύξκαηα. (full DICOM δηαζπλδεζηκόηεηα κε 
PACS/RIS) 

ΝΑΙ . Να αλαθεξζεί 

6.18 Να είλαη ηξνρήιαηνο ΝΑΙ 

6.19 Δπλαηόηεηα ζπγθξάηεζεο ηεο ηειεπηαίαο 
εηθόλαο 
(LastImageHold) 

ΝΑΙ 

6.20 Να πξνζθεξζεί ζεξκνγξαθηθόο εθηππσηήο 
ραξηηνύ Α4 

ΝΑΙ 

7 ΒΡΑΥΙΟΝΑ  C-ARM 7% 

7.1 Επαξθέο βάζνο ηόμνπ από ην κέζν ηνπ 
αληρλεπηή ≥ 66 cm  

Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

7.2 Καζ’ ύςνο ξύζκηζε ηεο θνιώλαο 
ζπγθξάηεζεο (cm)  

ΝΑΙ (Να αλαθεξζεί 
πξνο αμηνιόγεζε) 

7.3 Δπλαηόηεηα γσληαθήο πεξηζηξνθήο γύξσ από 
ηνλ νξηδόληην άμνλα ζπγθξάηεζήο ηνπ ( o) 

ΝΑΙ (Να αλαθεξζεί 
πξνο αμηνιόγεζε) 

7.4 Δπλαηόηεηα ηξνρηαθήο πεξηζηξνθήο ηνπ γύξσ 
από ηνλ λνεηό ηνπ άμνλα  ( o) 

ΝΑΙ (Να αλαθεξζεί 
πξνο αμηνιόγεζε) 

7.5 Δπλαηόηεηα νξηδόληηαο θίλεζεο  (cm) ΝΑΙ (Να αλαθεξζεί 
πξνο αμηνιόγεζε) 

7.6 Δπλαηόηεηα πιεπξηθώλ θηλήζεσλ δεμηά-
αξηζηεξά γύξσ από ηνλ θάζεην άμνλα ηεο 
θνιώλαο ζηήξημήο ηνπ  ( o) 

ΝΑΙ (Να αλαθεξζεί 
πξνο αμηνιόγεζε) 
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7.7 Απόζηαζε από ηελ επηθάλεηα ηεο 
αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο  κέρξη ηελ επηθάλεηα 
ηνπ αληρλεπηή (cm) 

Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

7.8 Αθηλεηνπνίεζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 
εξγαζίαο 

ΝΑΙ  

7.9 Δηαζηάζεηο βξαρίνλα Να αλαθεξζεί πξνο 
αμηνιόγεζε 

7.10 Εύρξεζην ρεηξηζηήξην ζε βξαρίνλα πάλσ ζην 
C-ARM  κε έγρξσκε νζόλε αθήο (λα 
αλαθεξζνύλ δηαζηάζεηο πξνο αμηνιόγεζε). 
Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεη ζε 
πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ζε πιήξε ζπγρξνληζκό 
ηελ απεηθόληζε ηεο θύξηαο νζόλεο ηνπ 
ζηαζκνύ πξνβνιήο/επεμεξγαζίαο εηθόλαο. 

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί 
αλαιπηηθά) 

7.11 Tν όιν ζύζηεκα λα είλαη επέιηθην, εξγνλνκηθό, 
κηθξνύ βάξνπο θαη λα εμαζθαιίδεη εξγαζία ππό 
πιήξε απνζηείξσζε 

Να αλαθεξζνύλ πξνο 
αμηνιόγεζε 

7.12 To ηξνρήιαην λα είλαη εύρξεζην επθίλεην, κηθξώλ 
δηαζηάζεσλ κε βξαρίνλα ηύπνπ C-ARM πιήξσο 
ηζνδπγηζκέλν. 

Να αλαθεξζεί 

Β.   ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα απεγθαηαζηήζεη ελ ιεηηνπξγία ην παιηό 

κεράλεκα εάλ ππάξρεη, λα δηακνξθώζεη ην ρώξν θαη  λα  εθηειέζεη πιήξσο ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδώζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθό ηνπ 

εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθό θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζύλε, 

ζύκθσλα κε ηνπο ηερληθνύο & επηζηεκνληθνύο θαλόλεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο, κε ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη 

ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηνπ θνξέα, ζην ρώξν πνπ δηαζέηεη. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθό ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε 

Ννζνθνκείν νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκόξθσζε, ώζηε λα δηαζθαιηζζνύλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

1.2. Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα 

γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθόηεξα 

νξίδεηαη από ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη πεξηγξαθόκελεο ζηε ζύκβαζε 

δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα απαηηνύκελα 

εξγαιεία θαη όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξόπν ηερληθά άξηην 
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θαη όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ 

εμεηάζεσλ ζε αζζελείο (αθνξά ηελ δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο). 

 

1.3. Σν ππό πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζώο θαη όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα 

πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη 

λα ηθαλνπνηνύλ όινπο ηνπο όξνπο ζύκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ 

θαηεγνξία θαη ηα ππόινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ENISO 13485:16 θαη ην πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη 

πηζηνπνηεηηθό CE. Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά. 

 

1.4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα δώζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ 

πιηθώλ ήζειε δεηήζεη ν θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

 

1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδόκελν πιηθό θαη ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη λα ππαθνύζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ ηνπ, γηα πιηθό ην νπνίν δελ εθπιεξώλεη ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

1.6. ηελ πξνζθνξά λα αλαθεξζνύλ παξόκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγνύλ ζε ειιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα 

δεκόζηα Ννζνθνκεία, θαζώο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηώλ. Όξνο ρσξίο πνηλή 

απνθιεηζκνύ.   

 

 

2. ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΔΓΓΤΗΔΧΝ, 

ΤΝΣΗΡΗΔΧ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ-ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΚΛΠ. 

 

2.1. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο  

ENΙSO 9001:2015, ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην ENISO 13485:16, κε πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ 

νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη 
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πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004(ΦΔΚ32Β/16-1-2004) 

- Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ 

πξντόλησλ. 

Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ (ζύκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη 

15/2006). 

 

2.2. ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΔΧΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ Διιάδα κόληκα θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Η 

ζύλζεζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο, θαζώο θαη ηα ηππηθά θιπ πξνζόληα ησλ 

απαζρνινύκελσλ λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά, όπσο θαη ηα αληίζηνηρα 

δηαθξηβσκέλα όξγαλα. 

 

2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

κεραλήκαηνο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θαηά 

ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, σο θαη ηελ εμαζθάιηζε 

δηάζεζεο αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) έηε, κε έγγξαθε επηβεβαίσζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα θακία βιάβε 

ηνπ όινπ κεραλήκαηνο πξνεξρόκελε από ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα 

επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζό γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ. 

 

2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα επηιύεη νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη εληόο 24 

σξώλ από ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα παξέρεηαη εάλ είλαη 

εθηθηό κεράλεκα αληηθαηάζηαζεο. Δπίζεο, ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ ην κεράλεκα 

ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο θαηά έηνο. 

 

2.2.4.Να δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε 

κέζσ αζθαινύο ζύλδεζεο internet (remotesupport). Να δνζεί πιήξεο ηεθκεξίσζε. 

 

2.2.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρώλ (εηο δηπινύλ) κε 

νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICEMANUALS) ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή 
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γιώζζα, θαζώο θαη όια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε (θσδηθνί πξόζβαζεο, 

θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΙΣ, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή 

πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα. Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηό 

θξίλεηαη απαξαίηεην από ην Ννζνθνκείν. 

 

3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ – ΠΛΗΡΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιιεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, νπσζδήπνηε 

κεηά ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ: 

 

α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνύ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (OperationManuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

αληίζηνηρσλ πξσηνθόιισλ θαη ιεηηνπξγηώλ γηα όιεο ηηο αληίζηνηρεο εθαξκνγέο 

κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, ελώ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ αγγιηθή θαη θαηά 

πξνηίκεζε θαη ζηελ ειιεληθή. 

 

β. Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο όπσο θαη γηα ηνπο 

κεραληθνύο ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη αληίγξαθν ησλ 

αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.  

 

4. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ – ΑΝΑΛΧΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Σα αληαιιαθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ, κε πνηλή 

απνθιεηζκνύ, καδί κε ηα πάζεο θύζεσο πιηθά, αλαιώζηκα πιηθά, ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαη εξγαηηθά ζηελ πξνζθεξόκελε εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – 

επηζθεπήο ησλ εηδώλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο. Δμαηξνύληαη ηα αλαιώζηκα. 

 

4.2. Ο δηαγσληδόκελνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ύπαξμε ακεηαρείξηζησλ 

αληαιιαθηηθώλ, αλαισζίκσλ πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη θύξηα ηε 

δηάζεζε απηώλ, σο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πιηθώλ γηα ηελ πιήξε 
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ιεηηνπξγία θαη απόδνζε ησλ εηδώλ ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο κε ηνλ 

παξειθόκελν εμνπιηζκό, επί δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθά έηε. 

 

4.3. ηνλ επηκέξνπο θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο, πέξα από ηε βαζηθή ζύλζεζε ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ είδνπο ζα αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ζε ιίζηα 

όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ 

πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΔΞΟΓΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

5.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εηήζηα ηηκή ησλ εμόδσλ πιήξνπο ζπληήξεζεο- επηζθεπή, νπσζδήπνηε 

κε πνηλή απνθιεηζκνύ, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

(αλεμάξηεηα ησλ ινηπώλ όξσλ εγγύεζεο θάζε πξνζθνξάο, νη νπνίνη ζα αμηνινγεζνύλ 

θαηά πεξίπησζε).  

5.2. Η πξνζθεξόκελε αξρηθή εηήζηα ηηκή πιήξνπο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ αληαιιαθηηθώλ  γηα ην πξώην έηνο κεηά από ηε 

ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο  θαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο  από ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο πεξηόδνπ εγγύεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη κηθξόηεξε ηνπ 6%,  

 

Όλα ηα αναθερόμενα ταρακηηριζηικά  ζηις Ομάδες Α και Β πρέπει να 

βεβαιώνονηαι από ηα επίζημα θσλλάδια ηοσ καηαζκεσαζηικού οίκοσ είηε από 

επίζημες βεβαιώζεις ηοσ καηαζκεσαζηικού οίκοσ. Δπιπλέον να καηαηεθεί πλήρες 

και αναλσηικό θύλλο ζσμμόρθωζης με παραπομπές. Σα προηγούμενα επί ποινή 

αποκλειζμού. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Ακολουθεί η επηκέξνπο βαξύηεηά ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. Όινη νη όξνη είλαη 

απαξάβαηνη, ε εθπιήξσζή ηνπο βαζκνινγείηαη κε 100, ελώ έμηξα δπλαηόηεηεο, 

εγγύεζε θιπ ιακβάλνπλ πξόζζεηε βαζκνινγία. 
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ΟΜΑΓΑ Α. Βαξύηεηα Βαζκνινγία 

Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 
70 

 

100 - 120 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β. Βαξύηεηα Δπηκέξνπο βαζκνινγία 

Δγγύεζε (εξγαζία αληαιιαθηηθά) 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ 

    3 έηε 100 

    4 έηε 110 

    5 έηε 120 

18 

 

Όξνη θαη θόζηνο εμόδσλ ζπληήξεζεο - 

ιεηηνπξγίαο 

7 

 
100-120 

Λνηπνί όξνη  5 
100-120 

  
 

ύλνιν 30  

 

 

ΟΜΑΓΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

ΤΝΣ.ΒΑΡΤΣ. 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ ΟΜΑΓΑ 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟ– ΜΔΥΡΙ 

Α’ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 30% 100 – 120 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 

Η βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξώλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

Πξνζθνξάο ζα πξνθύςεη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

Λ = 
Προζθερθείζα ηιμή    

Σελική βαθμολογία ηετνικής 

προζθοράς 
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Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη 

ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή 

ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο). 

Σα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 

πγθεθξηκέλα: 

ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Πξνζθνξάο = Άζξνηζε ησλ νκάδσλ Α & Β 

(……….ΥΒαζκ Α1….) + (………..Υβαζκ Α2 ) +………. 

Όπνπ βαζκ Α…, βαζκ Α….., βαζκ Β…., βαζκ Β….. : βαζκνινγία επηκέξνπο 

θξηηεξίσλ νκάδαο Α & Β. 

Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππόςε ε Σηκή Πξνζθνξάο όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . 

 

 

 
 


