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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΑΝΙΩΝ 

«ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

 

                                                                                

Σατ. Διεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας 

Σατ. Κωδ.         : 73300 

Πληροθορίες    : E. Νηοσζάκης                         

Σηλέθωνο         : 28210- 22300                                           

 Email             : entousakis@chaniahospital.gr 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ : Ρρόςκληςη Δεφτερησ (Β) Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Γ ΚΑΜΕΡΑ (CPV 33111620-3) 

 
Σσεηικά:  

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

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

3) Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει καθοπιζθεί 
δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ  ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/ 
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

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

5) Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών από ηην 
Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων 
πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η αληθήρ έννοια ηων 
λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην 
πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ «Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο 
κείμενο » (ΑΔΑ: 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 παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών από ηην ΕΠΥ 
και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή 
ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ». 

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

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

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιορ 
για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί ιαηποηεσνολογικών 
πποϊόνηων». 

11) Θ με κζμα 2034/ 18-05-2020 Ρρόςκλθςθ με κωδικό ΟΡΣ 4326 με κωδικό Ρρόςκλθςθσ: ΕΤΡΑ_50 με τίτλο 

Ρροσ  

1. ΕΣΘΔΘΣ (Διαβουλεφςεισ) 

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

2. Tμήμα Ρληροφορικήσ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 

 e-mail: info@chaniahospital.gr 
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«Υποδομζσ Αναβάκμιςθσ Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ» (ΑΔΑ ΩΚΛ77ΛΚ-ΞΒΡ) 
12) Θ με κζμα 10ο / πρκ 4ο / 07-02-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ7Κ446907Τ-Ψ29) ζγκριςθ Ρρακτικοφ 

Αξιολόγθςθσ Αιτθμάτων Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ. 
13) Θ με κζμα 33ο / πρκ 10ο / 16-03-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ46907Τ-ΔΔ) ζγκριςθ Ρρακτικοφ 

Αξιολόγθςθσ Αιτθμάτων Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ. 
14) Το με αρ. πρκ 20653/23-09-2020 4Ο Ρρακτικό Αξιολόγθςθσ αιτθμάτων Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

15) Θ με κζμα 1ο / πρκ 32ο / 23-09-2020 απόφαςθ ΔΣ ζγκριςθ Λίςτασ Ζργων αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν υγείασ 
ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ μζςω χρθματοδότθςθσ από το «ΕΡ Κριτθ 2014-2020. 

16) Θ με κζμα 4ο / πρκ 35ο / 06-10-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ ΩΚ5646907Τ-ΗΣ3) απόφαςθ ΔΣ  
17) To με αρ πρκ 26362/02-12-2020 ζγγραφο επιτροπισ διαμόρφωςθσ υποζργου 2 
18) Θ κζμα 34ο / πρακτικό 43Ο / 07-12-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 65ΨΗ46907Τ-Α0Ι)   
19) Θ με αρ. πρκ Α3γ/Γ.Ρ. 13644/ 19-03-2021 ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ του Υπουργείου Υγείασ για τθν προμικεια 

Γ ΚΑΜΕΑΣ SPECT –CT 
20) Το ΦΕΚ 36 Τεφχοσ Α Νόμοσ 4782/ 09-03-2021 Εκςυγχρονιςμόσ υκμιςτικοφ Ρλαιςίου Δθμοςίων 

Συμβάςεων. 
21) Το με Α.Ρ. 10939/12-03-2021 Ζγγραφο τθσ Διοικιτριασ τθσ 7

θσ
 ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ 

22) Θ με κζμα 26
ο
 / πρακτικό 9

ο
 / 22-03-2021 απόφαςθ ΔΣ ςχετικά με τθν ζγκριςθ υποβολισ πρόταςθσ 

χρθματοδότθςθσ με κωδικό MIS 5075964 (AΔΑ ΨΩΤΩ46907Τ-90Ρ) 
23) Θ με αρ.πρκ 6043/23-03-2021 Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ 
24) Το με κωδικό MIS 5075964 Υποβλθκζν Τεχνικό Δελτίο Ρράξθσ 
25) Θ με αρ. πρκ 1739/16-04-2021 απόφαςθ ζνταξθσ τθσ ΕΥΔ ΕΡ ΚΘΤΘΣ (ΑΔΑ ΨΡΘΨ7ΛΚ-ΧΝΔ) 
26) To με αρ πρκ  13312/29-06-2021 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ Γ 

ΚΑΜΕΑΣ (CPV 33111620-3) 
27) Θ με ΑΔΑΜ DIAB000016252 2021-04-07 Ρρόςκλθςθ Αϋ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ 
28) Τισ Διατάξεισ του ν4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 
 
Ζπειτα από την με θζμα 17

ο
 / πρακτικό 20

Ο
 / 22-07-2021 απόφαςη ΔΣ (ΑΔΑ ΨΓΤΚ46907Τ-ΧΘ9) 

 του Γ.Ν. Χανίων, προςκαλοφμε ςε ανοικτή Δεφτερη (Β)ϋ Δημόςια Διαβοφλευςη μη δεςμευτικήσ 

ςυμμετοχήσ οικονομικϊν φορζων, με ςκοπό τη ςυλλογή εποικοδομητικϊν παρατηρήςεων και 

ςχολίων, για την ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ Γ ΚΑΜΕΑΣ (CPV 33111620-3), ςτο πλαίςιο 

ωρίμανςησ τησ ενταγμζνησ πράξησ με τίτλο: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» με κωδικό MIS 5075964, μζςω χρηματοδότηςησ από το «ΕΡ ΚΘΤΘ 2014-

2020» με κωδικό ΣΑ EΡ0021 και κωδικό ενάριθμου ζργου 2021ΕΡ00210034. 

 

Θ Διαβοφλευςη θα διαρκζςει από τισ 28/07/2021 ζωσ και τισ 13/08/2021  ημζρα Ραραςκευή. 

 

 

Υποζργο 2: ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ Γ ΚΑΜΕΑΣ (CPV 33111620-3) 

Α/Α 
ΡΕΙΓΑΦΘ  

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

Φάςη 

Ζργου  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

(ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 

ΦΡΑ) 

2 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ Γ ΚΑΜΕΑΣ SPECT-CT 

2,1 

Γ CAMERA 2 

ΚΕΦΑΛΩΝ SPECT/CT  

 

Y.E.2 
ΡΥΘΝΙΚΘΣ 

ΙΑΤΙΚΘΣ 
1 τεμ 483.870,97 600.000,00 

Σφνολο Υποζργου 2: 600.000,00 
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Θ παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο “Διαβουλεφςεισ” 
και ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr). 
Τα ςχόλια για τθ διαβοφλευςθ μποροφν να υποβλθκοφν για το ςφνολο τθσ διαβοφλευςθσ άμεςα και 
αυτόματα, μζςω τθσ πλατφόρμασ ΕΣΘΔΘΣ με τθν επιλογι «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και ειςαγωγι 
κειμζνου με πλθκτρολόγθςθ ι με αντιγραφι για κάκε παράγραφο ι άρκρο ι για το ςφνολο των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
Με τθν επιλογι αυτι και γενικότερα ςτθν πλατφόρμα διαβουλεφςεων του ΕΣΘΔΘΣ δεν γίνεται 
επιςφναψθ αρχείων.  
Αρχεία μποροφν να αποςταλοφν ςτο  
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτοιχείων που δεν 
μποροφν να ενςωματωκοφν ωσ κείμενο ςτθν «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και είναι ςθμαντικά για τθ 
διαβοφλευςθ (π.χ. χάρτεσ, φωτογραφίεσ κ.λπ.).  
Κάκε αποςτολι ςτο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  κα αξιολογείται.  
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι θ καταχϊρθςθ των ςχολίων μπορεί να γίνει με ειςαγωγι 
κειμζνου ςτο πεδίο «Καταχϊρθςθ ςχολίου», τότε δε κα γίνεται ανάρτθςθ των εν λόγω ςχολίων από 
τον διαχειριςτι των διαβουλεφςεων, αλλά κα ενθμερϊνεται ο αποςτολζασ για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ 
επιλογισ αυτισ, εφόςον επικυμεί τθν ανάρτθςθ των ςχολίων του. 
Σε κάκε περίπτωςθ τα ςχόλια που ζρχονται ςτο  
e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι που επικυμεί τθ 
διαβοφλευςθ.  
Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για τθ διενζργεια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, κα αναρτθκεί ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr) με τα 
ςτοιχεία των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία και κα αναρτϊνται οι 
παρατθριςεισ που υποβλικθκαν.  
Επιςθμαίνεται ότι τα καταχωρθμζνα ςχόλια των οικονομικϊν φορζων, αναρτϊνται αυτοφςια ςτθν 
θλεκτρονικι φόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, ωσ ςχόλια τθσ ανακοίνωςθσ διενζργειασ τθσ Δθμόςιασ 
Διαβοφλευςθσ. 
Θ τελικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ προδιαγραφϊν πρζπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμωσ 
αιτιολογθμζνθ, διάλογο των ςυντακτϊν τθσ με τουλάχιςτον τα εξισ ζξι (6) ςτοιχεία :  

1) Το υλικό που τθσ παραδίδεται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν. 
2) Τισ εν γζνει διεκνείσ παραδεδεγμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα.  
3) Τισ παραδοχζσ τθσ επιςτιμθσ. 
4) Τθν εμπειρία.  
5) Τυχόν κοινωνικζσ απαιτιςεισ. 
6) Τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ που  προθγικθκε επί του τελικοφ ςχεδίου των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων.  

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι αποφάςεισ τθσ ΕΡΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτικθκε ςτον 
επίςθμο ιςτότοπο αυτισ. 
Ραρακαλείςκε για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΙΩΝ 

 

ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 
Κοινοποίηζη: 

1. Γπαθείο Ππομηθειών  

 
Σςνημμένα (1) :  
 
Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ           
 
 
 
 
 
 

http://www.chaniahospital.gr/
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
http://www.chaniahospital.gr/
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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ SPECT-CT 
 
ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΣΥΝΘΕΣΘ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 
Σφςτθμα γ-camera με δυνατότθτα SPECT-CT το οποίο να περιλαμβάνει ςτθ βαςικι του 
ςφνκεςθ τα παρακάτω: 

1. Τομογραφικό ςτατϊ 
2. Δφο (2) κεφαλζσ ςε διάταξθ μεταβλθτισ γωνίασ και τρία (3) ηεφγθ κατευκυντιρων 

(ζνα (1) ηεφγοσ LEGP, ζνα (1) ηεφγοσ LEHR, ζνα (1) ηεφγοσ HEGP) και ζνα (1) ηεφγοσ 
κατευκυντιρα PIN-HOLE με τθν αντιςτιριξθ. 

3. Εξεταςτικι τράπεηα με εξαρτιματα ςτιριξθσ/τοποκζτθςθσ. 
4. Στακμόσ λιψθσ δεδομζνων. 
5. Στακμόσ επεξεργαςίασ δεδομζνων. 
6. Σφςτθμα ανατομικισ καταγραφισ (CT ≥ πραγματικϊν16 τομϊν). 

Το ςφςτθμα να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ κατάλλθλο για τθ διενζργεια και τθ διαχείριςθ 
των αποτελεςμάτων ςτατικϊν, δυναμικϊν, ολοςωματικϊν και τομογραφικϊν εξετάςεων 
πυρθνικισ ιατρικισ και να είναι αναβακμιηόμενο με νζεσ λειτουργίεσ και προγράμματα. 

 

Βαθμολογία 1. ΤΟΜΟΓΑΦΙΚΟΣΤΑΤΩ (8%) 

2% 1.1 Διάμετροσ ανοίγματοσ ≥70 cm 

2% 1.2 Οκόνθ εμμονισ 
(persistence monitor) 

για τθν τοποκζτθςθ του 
αςκενοφσ  

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

2% 1.3 Σφςτθμα αυτόματθσ 
καταγραφισ 

περιγράμματοσ 
εξεταηομζνου 
(contouring) 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

2% 1.4 Σφςτθμα ECG Triggering, 
για τον ςυγχρονιςμό 

λιψθσ με τα δεδομζνα 
του 

θλεκτροκαρδιογραφιμα
τοσ 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

2. ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΗΕΥΓΘ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΩΝ (25%) 

1% 2.1 Κεφαλζσ Δφο (2) κεφαλζσ, ορκογωνίου διατομισ, ςε 
διάταξθ μεταβλθτισ γωνίασ 

1% 2.2 Κρφςταλλοσ Διαςτάςεισ ≥54x40 cm 

1% 2.3 Κρφςταλλοσ- Ράχοσ 3/8” ι 9,5 mm 

2% 2.4 Φωτοπολλαπλαςιαςτζσ, 
Αρικμόσ/Κεφαλι 

 57-59:   100% 

 >59 :  120% 

≥57 

1% 2.5 Φωτοπολλαπλαςιαςτζσ, 
Διάμετροσ  

Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ 

1% 2.6 Ψθφιακοί Ανιχνευτζσ Να περιγραφοφν αναλυτικά  
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1% 2.7 Κίνθςθ ανιχνευτικϊν 
κεφαλϊν 

Να περιγραφεί αναλυτικά  

2% 2.8 Ρεριςτροφι ηεφγουσ 
κεφαλϊν 

Να περιγραφεί αναλυτικά  

1% 2.9 Ζλεγχοσ κινιςεων 
κεφαλϊν μζςω 

χειριςτθρίου 

ΝΑΙ (να περιγραφεί) 

1% 2.10 Μθχανιςμοί αςφαλείασ 
-  Emergency switch 

ΝΑΙ (να περιγραφεί) 

1% 2.11 Τρόποσ αλλαγισ 
κατευκυντιρων 

Να περιγραφεί 

1% 2.12 Μθχανιςμοί αςφαλείασ 
- Ρροςταςία από 

ςυγκροφςεισ 

ΝΑΙ (να περιγραφεί) 

1% 2.13  
Είδθ Κατευκυντιρων: Ζνα ηεφγοσ LEGP, ζνα ηεφγοσ LEHR, ζνα ηεφγοσ 

HEGP, PINHOLE με αντιςτιριξθ 
 

1% 2.14 Ωφζλιμο ορατό πεδίο 
(UFOV) 

≥53x38 cm 

2% 2.15 Ενεργειακό εφροσ Να καλφπτει τουλάχιςτον το εφροσ από 55 
keV ζωσ 511 keV 

1% 2.16 Μζγιςτοσ ρυκμόσ 
καταγραφισ κροφςεων 

Να αναφερκεί (cps) 

 2.17 Εγγενισ Χωρικι 
Διακριτικι Ικανότθτα 

 FWHM, UFOV (mm) 
ςφμφωνα με NEMA 2007 

ι νεότερο προσ 
αξιολόγθςθ 

1%    FWTM, UFOV (mm) 
ςφμφωνα με NEMA 2007 

ι νεότερο προσ 
αξιολόγθςθ 

1% 2.18 Χωρικι Διακριτικι 
Ικανότθτα Συςτιματοσ 

Εξωτερικι Χωρικι 
Διακριτικι Ικανότθτα 

(LEAP) 

 FWHM at 10 cm (mm) 
ςφμφωνα με NEMA 2007 

ι νεότερο προσ 
αξιολόγθςθ 

    FWΤM at 10 cm (mm) 
ςφμφωνα με NEMA 2007 

ι νεότερο προσ 
αξιολόγθςθ 

1% 2.19 Ευαιςκθςία (LEAP) 
(cpm/μCi) 

 ≥ 300 cpm/μCi. Να 
αναφερκεί προσ 

αξιολόγθςθ 
ςφμφωνα με NEMA 2007 

ι νεότερο προσ 
αξιολόγθςθ 

1% 2.20 Εγγενισ ενεργειακι 
διακριτικι ικανότθτα 

 Να αναφερκεί προσ 
αξιολόγθςθ ςφμφωνα με 
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FWHM, 140keV (%) NEMA 2007 ι νεότερο 
προσ αξιολόγθςθ 

1% 2.21 Γραμμικότθτα Ολοκλθρωτικι, 
UFOV (%) 

Να αναφερκεί προσ 
αξιολόγθςθ ςφμφωνα με 

NEMA 2007 ι νεότερο 
προσ αξιολόγθςθ 

   Διαφορικι, 
UFOV (%) 

Να αναφερκεί προσ 
αξιολόγθςθ ςφμφωνα με 

NEMA 2007 ι νεότερο 
προσ αξιολόγθςθ 

1% 2.22 Ομοιογζνεια Ρεδίου Ολοκλθρωτικι, 
UFOV (%) 

Να αναφερκεί προσ 
αξιολόγθςθ ςφμφωνα με 

NEMA 2007 ι νεότερο 
προσ αξιολόγθςθ 

   Διαφορικι, 
UFOV (%) 

Να αναφερκεί προσ 
αξιολόγθςθ ςφμφωνα με 

NEMA 2007 ι νεότερο 
προσ αξιολόγθςθ 

3. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ (5%) 

0,5% 3.1  
Διαςτάςεισ παλζτασ αςκενοφσ 

 

 
>200cm. Να αναφερκεί 

προσ αξιολόγθςθ 

1% 

 
3.2  

Υλικό 
Χαμθλισ  

απορρόφθςθσ υλικό. Να 
αναφερκεί αναλυτικά 

προσ αξιολόγθςθ  
0,5% 3.3 Μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ αςκενοφσ 

(kg) 

 200-209.9:  100% 
 210-219.9:  110% 

 >220:            120% 

>200kg. Να αναφερκεί 
προσ αξιολόγθςθ 

0,5% 3.4 Κινιςεισ  τράπεηασ 
 

Διαμικθσ 
διαδρομι 

 190-
199.9:   
100% 

 200-
209.9   
110% 

 >210 
120% 

≥190cm 

0,5% 3.5 Κακ’ φψοσ 
διαδρομι (από 

το ζδαφοσ) 

60-100cm. Να αναφερκεί 
προσ αξιολόγθςθ 

1% 3.6 Επιπλζον χαρακτθριςτικά εξεταςτικισ 
τράπεηασ 

Μζγιςτθ παραμόρφωςθ 
εξεταςτικισ τράπεηασ 

≤2mm 
με αςκενι 90kg 
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1% 3.7  
Εξαρτιματα ςτιριξθσ/τοποκζτθςθσ 

Να διακζτει headrest 
(κατάλλθλο και για 

διενζργεια εξετάςεων 
εγκεφάλου), armrest, 
table extension (εάν 
διατίκεται), breast 

proneboard, ςετ ειδικϊν 
μαξιλαριϊν 

υποςτιριξθσ/ακινθτοποίθ
ςθσ (π.χ. παιδιατρικά 

εξαρτιματα 
ακινθτοποίθςθσ) 

 
4. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΘΨΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (4%) 

0,5% 4.1  
Υπολογιςτικό ςφςτθμα 

SPECT-CT 

Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 
(γενιά & ταχφτθτα επεξεργαςτι, μνιμθ 

RAM, μζγεκοσ HDD, περιφερειακά, μζςα 
εγγραφισ, ports, κλπ) 

 4.2 Με επίπεδθ οκόνθ  τουλάχιςτον 19’’υψθλισ 
διακριτικισ ικανότθτασ 

0,5% 4.3 Μιτρα ψθφιακισ 
εικόνασ (λιψθ, κζαςθ, 

αποκικευςθ) 
από 64x64 ζωσ 1024X1024 

0,25% 4.4 
Επιλογι ενζργειασ Αυτόματθ και χειροκίνθτθ 

0,25% 4.5 Επιλογι ενεργειακοφ 
παράκυρου 

Αυτόματθ και χειροκίνθτθ 

0,25% 4.6 Autopeaking NAI 

0,25% 4.7 Αναλυτζσ φψουσ 
παλμϊν 

NAI 

1% 4.8 Αυτόματθ διόρκωςθ 
ομοιογζνειασ, 

γραμμικότθτασ, 
ενζργειασ, CORκ.λπ 

NAI 

 4.9 Μεγζκυνςθ NAI 

 4.10 
Ρεριςτροφι εικόνασ NAI 

 4.11 
Διαςυνδεςιμότθτα Ρλιρεσ DICOM 3.0 

 4.12 Δυνατότθτα 
κακοριςμοφ αρικμοφ 
φάςεων και βθμάτων 

ςτισ δυναμικζσ μελζτεσ, 
Ρρωτόκολλα λιψθσ για 

ςτατικζσ (planar), 
δυναμικζσ, 

ολοςωματικζσ (Whole-
Body), SPECT, 

GatedSPECT κλπ.  

NAI 
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0.5% 4.13 Ρρόγραμμα διενζργειασ 
ελζγχων ποιότθτασ: 

Ομοιογζνειασ Planar και 
SPECT, ενεργειακισ και 
γραμμικισ διακριτικισ 
ικανότθτασ, κζντρου 

περιςτροφισ κακϊσ και 
ςφηευξθσ SPECT και CT 

τομϊν 

NAI 

0.5% 4.14 Ρρόγραμμα διενζργειασ 
θμερθςίων ελζγχων 
ποιότθτασ αξονικισ 

τομογραφίασ 

ΝΑΙ 

5. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΘΣ (15%) 

 
 
 
 

2% 

 
 
 

 
5.1 

 
 
 
 

Υπολογιςτικό ςφςτθμα 
SPECT-CT 

 
Να περιγραφεί αναλυτικά προσ αξιολόγθςθ 

(γενιά & ταχφτθτα επεξεργαςτι, μνιμθ 
RAM, μζγεκοσ HDD, περιφερειακά, μζςα 

εγγραφισ ports, κλπ.) 
ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ να περιλαμβάνει και μζκοδο 

ITERATIVE RECONSTRUCTION για τθν 
τομογραφικι ανακαταςκευι εικόνων. Θα 
αξιολογθκεί και θ ανακαταςκευαςμζνθ 

χωρικι διακριτικι ικανότθτα ςτο κζντρο με 
Iterative reconstruction 

 
8% 

 
5.2 

 
Ρρογράμματα 
επεξεργαςίασ και 
τελικισ απεικόνιςθσ 
όλων των Planar, 
Δυναμικϊν, GatedSPECT 
και SPECT-CT κλινικϊν 
εφαρμογϊν.  
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
αναφζρονται  π.χ. για: 
Καρδιά: Ρρόγραμμα 
τομογραφίασ με Τc-99m 
και        Tl-201, 
GatedSPECT και 
SPECT/CT με διόρκωςθ 
απορρόφθςθσ, 
υπολογιςμό κλάςματοσ 
εξϊκθςθσ και άλλων 
παραμζτρων, ανάλυςθ 
αιμάτωςθσ του 
μυοκαρδίου με και 
χωρίσ διόρκωςθ 
απορρόφθςθσ ςε 
κόπωςθ και θρεμία, 

 
 
 
 
 

Να περιλαμβάνονται ςτθν βαςικι ςφνκεςθ 
και να περιγραφοφν αναλυτικά.  

Να αναφερκοφν επιπλζον προγράμματα, αν 
διατίκενται ςτθ βαςικι ςφνκεςθ, προσ 

αξιολόγθςθ. 
Να αναφερκοφν όλα τα επιπλζον 

προςφερόμενα προσ επιλογι προγράμματα. 
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Bull’seye παρουςίαςθ, 
Motioncorrection κλπ. 
Ρρόγραμμα για Gated 
ραδιοϊςοτοπικι 
κοιλιογραφία, με 
υπολογιςμό κλάςματοσ 
εξϊκθςθσ και άλλων 
παραμζτρων.  
Οςτά: Ρρόγραμμα για 
ολόςωμθ παρουςίαςθ, 
ςε ςυνδυαςμό με 
παρουςίαςθ 
εντοπιςμζνων (Spot) 
λιψεων. Ρρόγραμμα 
παρουςίαςθσ και 
επεξεργαςίασ 
τομογραφικϊν (SPECT 
και SPECT/CT) μελετϊν.  
Νεφρά: Ρρόγραμμα για 
ςτατικζσ μελζτεσ DMSA 
με υπολογιςμό τθσ % 
νεφρικισ λειτουργίασ 
και πρόγραμμα για 
δυναμικζσ μελζτεσ 
DTPA/MAG3, με 
υπολογιςμό τθσ % 
νεφρικισ λειτουργίασ 
και ποςοτικζσ μετριςεισ 
GFR και ERPF.  
Ρνεφμονεσ: Ρρόγραμμα 
παρουςίαςθσ 
αιμάτωςθσ και 
αεριςμοφ πνευμόνων, 
με τμθματικι ανάλυςθ.  
Ραρακυρεοειδείσ: 
πρόγραμμα για 
αφαιρετικό 
ςπινκθρογράφθμα 
κακϊσ και μελζτθσ δφο 
φάςεων.  
Εγκζφαλο: Ρρόγραμμα 
για μελζτεσ αιμάτωςθσ 
εγκεφάλου, με 
ποςοτικοποίθςθ. 
Ρρόγραμμα για μελζτεσ 
βαςικϊν γαγγλίων (π.χ. 
DATκ.λ.π.), με 
ποςοτικοποίθςθ.  
Ογκολογικζσ Μελζτεσ ι 
Μελζτεσ Φλεγμονϊν:  
Ρρόγραμμα για 
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ολόςωμθ παρουςίαςθ, 
ςε ςυνδυαςμό με 
παρουςίαςθ 
εντοπιςμζνων λιψεων. 
Ρρόγραμμα 
παρουςίαςθσ και 
επεξεργαςίασ 
τομογραφικϊν (SPECT 
και SPECT/CT) μελετϊν. 
Ρεπτικό: Ρρόγραμμα 
επεξεργαςίασ και 
τελικισ απεικόνιςθσ 
δυναμικισ μελζτθσ 
κινθτικότθτασ 
οιςοφάγου, γαςτρικισ 
κζνωςθσ, αιμορραγίασ, 
θπατοχολθφόρωνκ.λ.π.)
.  
 

1%  
5.3 

Δυνατότθτα μεταφοράσ 
εικόνων από άλλα 

ψθφιακά απεικονιςτικά 
ςυςτιματα 

Να προςφερκεί ςτθ βαςικι ςφνκεςθ και να 
περιγραφεί 

2%  
5.4 

Ρρόγραμμα υπζρκεςθσ 
εικόνων (fusion) από CT, 

MRI, PET/CT κ.λ.π. 

Να προςφερκεί ςτθ βαςικι ςφνκεςθ και να 
περιγραφεί 

0,5% 5.5 Διαςυνδεςιμότθτα Ρλιρεσ DICOM 3.0 

1,5% 5.6 Φορθτόσ υπολογιςτισ 
με επεξεργαςτι 

τουλάχιςτον 2.4GHz ι 
καλφτερο και δίςκο 

SSD> 256GB με 
εγκατεςτθμζνα 

Windows 10 και Office 
κακϊσ και λογιςμικό 

πρόγραμμα 
υπολογιςμοφ 

απορροφοφμενθσ δόςθσ 
οργάνων από 

χορθγοφμενθ ποςότθτα 
ραδιοφαρμάκου 

(internaldosimetrysoftw
are) 

NAI 

6. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΘΣ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ – διαγνωςτικό CT (10%) 

 
 
 

2% 

 
 
 

6.1 

 
Σφςτθμα ανατομικισ 
καταγραφισ (CT ≥16 

πραγματικϊν τομϊν), 
για τθ διόρκωςθ τθσ 

απορρόφθςθσ τθσ 
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ακτινοβολίασ, 
αποτελοφμενο από 

ακτινολογικι λυχνία & 
ςφςτθμα ανιχνευτϊν 

 
Να διακζτει τεχνολογία 

ultra-lowdose (Να 
δοκοφν προσ 

αξιολόγθςθ τα mA) 
κατάλλθλθ για follow-up 

αςκενϊν.  
 

Να διατεκεί πλιρεσ 
λογιςμικό ςφντθξθσ 

εικόνων SPECT/CΤ και 
αναμορφοποίθςθσ 

εικόνων (MPR, MIP, 3D). 
Θα αξιολογθκεί κετικά 

εάν προςφερκοφν 
επιπλζον προγράμματα.  

Να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί 

ανεξάρτθτα από το 
SPECT ωσ διαγνωςτικό 

CT. 
 

 
ΝΑΙ με αναλυτικι περιγραφι 

 
Να δοκοφν προσ αξιολόγθςθ οι δείκτεσ  

CTDI και το DLP για διαμζτρουσ 
ομοιωμάτων 16 και 32cm 

0,5% 6.2 Ωφζλιμθ διάμετροσ του 
GANTRY (cm) 

≥ 70 

 
1% 

6.3 Θερμοχωρθτικότθτα 
λυχνίασ 

 2-2.99MHU:  
100% 

 3-3.99MHU: 
%110% 

 >4MHU: 120% 

≥ 2 MHU 

 
1% 

6.4 Μζγιςτθ ιςχφσ 
γεννιτριασ 

 24-
31.9KW:100% 

 32-39.9KW:  
110% 

 ≥40KW:  120% 

 
≥ 24 KW 

 
1% 

6.5 Εφροσ KVp 

 Max kVp 130-
139.9: 100% 

 Max kVp≥140: 
120% 

Τουλάχιςτον 80-130 (υψθλότερεσ τιμζσ kVp 
κα αξιολογθκοφν) 
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0,5% 

6.6 Μζγιςτθ τιμι ζνταςθσ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

ανόδου (mA) 

 200-249.9 mA: 
100% 

 ≥250mA: 
          110% 

 

 
≥ 200 

0,5% 6.7 Ελάχιςτο μζγεκοσ 
εξεταςτικοφ πεδίου 

(mm) 
500 

 
1% 

6.8 Ελάχιςτοσ χρόνοσ 
πλιρουσ περιζλιξθσ 360 

μοιρϊν (s) 

 0.91-1s:  100% 

 0.8-0.9s:   110% 
 <0.8s:        120% 

≤1 

 
1% 

6.9 Ελάχιςτο μικοσ 
ςάρωςθσ CT (cm) 

 150-169.9 cm: 
100% 

 170-190cm: 
110% 

 >190cm:  120% 

150 

0,5% 6.10 
Ελάχιςτο πάχοσ τομισ ≤ 1mm 

0,5% 6.11 
Εφροσ τιμισ pitch 0.75-1.5 

0,5% 6.12 
Μζγιςτθ χωρικι 

διακριτικι ικανότθτα 
Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ 

  7. ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ (3%) 

  
 
 
 
 

7.1 
Θλεκτρικι εγκατάςταςθ 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει 
απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από δικό του 

θλεκτρικό πίνακα, ο οποίοσ κα 
εγκαταςτακεί από τθν προμθκεφτρια 

εταιρεία ςε ςυνεργαςία με τθν τεχνικι 
υπθρεςία του Γ.Ν.Χ.. Είναι απαραίτθτο το 

ςφςτθμα να προςφζρεται με όλα τα 
καλϊδια ςφνδεςθσ και τα λοιπά 

εξαρτιματα, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμο προσ 
χριςθ, χωρίσ να χρειάηεται θ αγορά 

επιπλζον εξαρτθμάτων. 
  

 
7.2 

 
Κλιματιςμόσ/ αεριςμόσ 

Θ προμθκεφτρια εταιρεία είναι απαραίτθτο 
να αναλάβει τθν εγκατάςταςθ τθσ 

απαιτοφμενθσ κλιματιςτικισ μονάδασ για 
τθν αςφαλι λειτουργία του 

προςφερόμενου ςυςτιματοσ 
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7.3 Σφςτθμα αδιάλειπτθσ 
παροχισ ιςχφοσ (UPS) 

H προμθκεφτρια εταιρεία είναι απαραίτθτο 
να αναλάβει τον ζλεγχο τθσ ςυμβατότθτασ 

υπάρχοντοσ UPS με το προςφερόμενο 
ςφςτθμα για τθν απρόςκοπτθ παροχι 
θλεκτρικισ ιςχφοσ ι διαφορετικά είναι 

απαραίτθτο να προςφζρει ςυμβατι με το 
προςφερόμενο ςφςτθμα μονάδα UPS 

  
 
 

7.4 Εγχυτισ διπλοφ αυλοφ 

Θ μονάδα του εγχυτι που κα προςφερκεί 
να είναι ειδικά για πολυτομικό Αξονικό 

Τομογράφο, να είναι ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ και παραγωγισ και να δζχεται 
αναλϊςιμα και άλλων καταςκευαςτϊν. Να 

περιγραφεί αναλυτικά το ςφςτθμα. 

  
 
 
 

7.5 
Ομοιϊματα ποιοτικοφ 

ελζγχου 

Να προςφερκοφν όλα τα ομοιϊματα του 
ποιοτικοφ ελζγχου και τθσ βακμονόμθςθσ 
τθσ εικόνασ του Αξονικοφ Τομογράφου και 

τθσ SPECTcamera. Ομοίωμα ποιοτικοφ 
ελζγχου ςφντθξθσ εικόνασ SPECT και 

αξονικισ τομογραφίασ. 
Barphantom. Βάςθ ςυμμετρικισ 

τοποκζτθςθσ τθσ floodsourceCo-57. 

  
7.6 

Σφςτθμα εκτφπωςθσ 
ζγχρωμων εικόνων 

(printer) 
Απαραίτθτο με ποινι αποκλειςμοφ 

 

Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να διενεργήςει αυτοψία με αποδεικτικό ζγγραφο 

επίςκεψησ για την καταλληλότητα του χϊρου πριν την υποβολή τησ πρόταςησ, να 

απεγκαταςτήςει το παλιό μηχάνημα (και να παραμείνει λειτουργικό), να προετοιμάςει 

το χϊρο και να εκτελζςει πλήρωσ την εγκατάςταςη του νζου μηχανήματοσ και να το 

παραδϊςει ςε λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι 

του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ 

κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ 

οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, ςτο χϊρο που διακζτει. Ο 

προμθκευτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό 

το οποίο περιλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε Νοςοκομείο οφείλει να 

ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 
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1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με 

τθν εγκατάςταςθ και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν 

ςχετικι κείμενθ νομοκεςία εντόσ 90 θμερϊν. Οι περιγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ 

δυνατότθτεσ του μθχανιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα 

εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και 

όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία των εξετάςεων ςε 

αςκενείσ (αφορά τθν διαδικαςία οριςτικισ παραλαβισ). 

 

1.3. Το υπό προμικεια μθχάνθμα, κακϊσ και όλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο 

προμθκευτισ ςτο Νοςοκομείο για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του μθχανιματοσ, 

πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ 

τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα 

χαρακτθριςτικά του. Επίςθσ ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με EN ISO 

13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν τα 

απαραίτθτα πιςτοποιθτικά. 

 

1.4. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν 

ικελε ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 

1.5. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο 

προμθκευτισ υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων 

υπθρεςιϊν του, για υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που 

αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του. 

 

1.6. Στθν προςφορά να αναφερκοφν παρόμοια μθχανιματα που ζχουν εγκαταςτακεί και 

λειτουργοφν ςε ελλθνικά Νοςοκομεία, κλινικζσ κλπ., με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα δθμόςια 

Νοςοκομεία, κακϊσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτϊν. Προσ χωρίσ ποινι αποκλειςμοφ.   

 

1.7.  Πλεσ οι εργαςίεσ, τα υλικά κακϊσ και οι κωρακίςεισ για τθν διαμόρφωςθ του 

χϊρου εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ, κα γίνουν ςφμφωνα με τθν μελζτθ 

ακτινοπροςταςίασ των ακτινοφυςικϊν του Νοςοκομείου. Ο χϊροσ εγκατάςταςθσ 

βρίςκεται ςτο ιςόγειο του Νοςοκομείου, ςτο τμιμα Ρυρθνικισ Ιατρικισ. 
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2. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΣ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΡ. 

 

2.1. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ  EN ΙSO 

9001:2015, EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν 

προϊόντων, και όςον αφορά τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το EN 

ISO 13485:16, με πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ, το οποίο και 

κατατίκεται με τθν προςφορά κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν 

ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ 

πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ (ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

 

2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

 

2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του 

ςυνεργείου ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τα τυπικά κλπ προςόντα των απαςχολοφμενων να 

αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν προςφορά, όπωσ και τα αντίςτοιχα διακριβωμζνα όργανα. 

 

2.2.2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για 

τρία (3) τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του κατά τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν 

για δζκα τουλάχιςτον (10) ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το 

Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ από 

τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, 

ανταλλακτικά, υλικά κλπ. 

 

2.2.3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να επιλφει οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει εντόσ 24 

ωρϊν (θμερολογιακϊν) από τθν γνωςτοποίθςι τθσ εάν δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά, 

διαφορετικά εντόσ 48 ωρϊν. Ο μζγιςτοσ ετιςιοσ παραδεκτόσ χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ 

(DOWNTIME) του Μθχανιματοσ λόγω βλαβϊν κα κακορίηεται ςτισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ, 

μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  
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Σε περίπτωςθ που κα διαπιςτωκεί απόκλιςθ των προβλεπόμενων επιτρεπτϊν ορίων μθ 

λειτουργίασ (DOWNTIME) του Μθχανιματοσ, κα ςυμφωνείται παράταςθ εγγφθςθσ καλισ 

λειτουργίασ του προμθκευτι για δζκα (10) θμζρεσ, για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ του χρόνου 

μθ λειτουργίασ (DOWNTIME) και κα χαρακτθρίηεται εκείνοσ κατά τον οποίο το μθχάνθμα 

δεν κα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάςεισ ςε εφλογα παραδεκτό επίπεδο ποιότθτασ. 

 

2.2.4.Να διακζτει όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ μζςω 

αςφαλοφσ ςφνδεςθσ internet (remote support). Να δοκεί πλιρθσ τεκμθρίωςθ. 

 

2.2.5. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο 

προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει: Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ 

ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUALS) ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ 

και όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του μθχανιματοσ. Επίςθσ να δοκεί 

εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ (κωδικοί πρόςβαςθσ, κάρτα, κλπ) ςτο τμιμα ΒΙΤ, κακϊσ και 

αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρριν 

τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα πραγματοποιείται ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και 

μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από το Νοςοκομείο. 

 

3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ – ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά 

τθσ προςφοράσ του τα παρακάτω: 

 

α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ 

καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων 

πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο 

οπωςδιποτε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ, ενϊ ςτθν αρχικι 

προςφορά μπορεί να δοκεί ςτθν αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν ελλθνικι. 

 

β. Ρλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ όπωσ και για τουσ 

μθχανικοφσ του τμιματοσ βιοϊατρικισ τεχνολογίασ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων 

βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.  

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 
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4.1. Τόςο ςτθν εγγφθςθ όςο και ςτθν ετιςια ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβάνονται 

απεριόριςτοσ αρικμόσ ανταλλακτικϊν, τα πάςθσ φφςεωσ υλικά, τα αναλϊςιμα ςυντιρθςθσ 

και τα εργατικά. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα λειτουργίασ. 

 

4.2. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων 

ανταλλακτικϊν, αναλωςίμων υλικϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και κφρια τθ διάκεςθ 

αυτϊν, ωσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ 

των ειδϊν του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) 

τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. 

 

4.3. Στον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, πζρα από τθ βαςικι ςφνκεςθ του 

προςφερόμενου ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κα αναγράφονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα 

απαραίτθτα υλικά για τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των προςφερόμενων ειδϊν. 

 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

5.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να αναφζρει τθν 

ςυγκεκριμζνθ ετιςια τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ- επιςκευι, οπωςδιποτε με 

ποινι αποκλειςμοφ, μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα 

των λοιπϊν όρων εγγφθςθσ κάκε προςφοράσ, οι οποίοι κα αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ).  

5.2. Θ προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ανταλλακτικϊν  για το πρϊτο ζτοσ μετά από τθ λιξθ τθσ 

ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ 

από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι 

ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ ι ίςθ του 7% του προχπολογιςμοφ. 

 

Πλα τα αναφερόμενα χαρακτηριςτικά  ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από 

τα επίςημα φυλλάδια είτε από βεβαιϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου. Επιπλζον να 

κατατεθεί πλήρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςησ με παραπομπζσ. Τα προηγοφμενα 

επί ποινή αποκλειςμοφ. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Ακολουκεί θ επιμζρουσ βαρφτθτά ςτθν τελικι βακμολογία. Πλοι οι όροι είναι απαράβατοι, 

θ εκπλιρωςι τουσ βακμολογείται με 100, ενϊ ζξτρα δυνατότθτεσ, εγγφθςθ κλπ λαμβάνουν 

πρόςκετθ βακμολογία. 

 

ΟΜΑΔΑ Α. Βαρφτητα Βαθμολογία 

Α. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ μθχανιματοσ 70 

 
100 - 120 

 
 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β.(ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ) 
Επιμζρουσ 

βακμολογία 

Βαρφτθτα 

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ 

(οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) 

3% 
90 θμζρεσ       100 

75 θμζρεσ       110 

60 θμζρεσ       120 

2.2.2. Εγγφθςθ (εργαςία - ανταλλακτικά) τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 

15% 
3 ζτθ  100 

4 ζτθ  110 

5 ζτθ  120 

2.2.3.Χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ.  

 

 

12% 

24ωρθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων αργιϊν και Σαββατοκφριακων & 
επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με ανταλλακτικά 

120 

 

Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν με ανταλλακτικά                   110 
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Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 24 ωρϊν χωρίσ ανταλλακτικά 

& Επίλυςθ βλάβθσ εντόσ 48 ωρϊν με ανταλλακτικά                   

100 

Σφνολο  30% 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΚΙΤΘΙΩΝ 

ΣΥΝΤ. ΒΑΥΤ. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΤΘΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΡΟ– ΜΕΧΙ 

Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 30% 100 – 120 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100 

 

 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ 

που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι 

τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα ακολουκθκεί θ κατάταξθ των 

προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

Ρροςφοράσ κα προκφψει με βάςθ τον ακόλουκο τφπο: 

Λ = 
Ρροςφερθείςα τιμή  

Τελική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον 
μικρότερο λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία 
το Λ είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ). 

Τα κριτιρια και οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ δίνονται ςτουσ πίνακεσ του 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Συγκεκριμζνα: 

Στακμιςμζνθ Βακμολογία Ρροςφοράσ = Άκροιςθ των ομάδων Α & Β (……….ΧΒακμ Α1….) + 
(………..Χβακμ Α2 ) +………. 

Ππου βακμ Α…, βακμ Α….., βακμ Β…., βακμ Β….. : βακμολογία επιμζρουσ κριτθρίων ομάδασ 
Α & Β. 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ Τιμι Ρροςφοράσ όπωσ 
περιγράφεται ςτον Ρίνακα οικονομικισ προςφοράσ . 

 



Πεδία Υπογραφών

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  (Συντάκτης)

ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

 ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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