
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      Κυπαρισσία 25-11-2015 
ΗΠΕΙΡΟΥ  ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ                                                                                    
                                          
Τµήµα: Οικονοµικό  
Γραφείο: Προµηθειών  
∆/νση: Αλ. Καλαντζάκου  13 
Κυπαρισσία,  Τ.Κ.  24 500                
Τηλ. 27613-60170 
Email : gpotari@noskypar.gr        
                                  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   Νο. 6485 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας  
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  ∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης  
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ηµεροµηνία: 02-12-2015 - Ηµέρα:  Τετάρτη 
Ώρα: 12:00 µ.µ. 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ηµεροµηνία: 02-12-2015 – Ηµέρα: Τετάρτη 
 Ώρα: 13:00 µ.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. Καλαντζάκου 
13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ) 7113 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 33111300-4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  30.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Παράδοση στην αποθήκη της Μονάδας  

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Μονάδας και στο 
πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  

 
Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας, έχοντας υπόψη: 
 
Α. Τις διατάξεις:  
1. του ν. 2286/1995, άρθρο 2 
2. του ν. 2362/1995 
3. της υπ’ αριθµ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
3. του π.δ. 118/2007 
4. του π.δ. 60/2007 
5. του ν. 3867/2010 άρθρο 27 
6. του ν. 3861/2010 
7. του ν. 4013/2011 

   8. του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007)  
   9. του Ν. 3548/2007 περί ∆ηµοσιεύσεων φορέων ∆ηµοσίου  

10. του Ν. 4052/1-03-2012  
11. του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης 
      επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων)  
Β.  Τις αποφάσεις:  

1. Την υπ΄ αρίθµ. 21η/26-10-2015 (θέµα 5ο) Απόφαση ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου 
Μεσσηνίας.  



2. Την υπ’ αριθµ. 254/06-02-2015 απόφαση ∆ιοικητή 6ης Υ.Π.Ε. σχετικά µε χορήγηση 
εξουσιοδότησης και ορισµού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισµών που 
περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο ΠΠΥΥ 2014 –πιστώσεις 2015.  

3. Την υπ’ αριθµ. 45/13-2-2015 Πράξη του Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας - 
Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, µε την οποία ορίζεται η επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών. 

4. Την Αρίθµ. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ 130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 2198Β/2-10-2009) σχετικά µε την 
εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροεχνολογικά προϊόντα.  

5. Τις ανάγκες των τµηµάτων που δεν µπορούν να καλυφθούν από τους τακτικούς 
διαγωνισµούς και αφορούν σε επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για τη διασφάλιση της 
ζωής των ασθενών και την εύρυθµη λειτουργία της Μονάδας.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  
   Με τη διαδικασία της ανοιχτής διαπραγµάτευσης λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα την 
προµήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ προκειµένου να καλυφθούν οι 
άµεσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθµη λειτουργία του Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού 
30.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή. 
  
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Αναθέτουσα Αρχή : Γ.Ν. Κυπαρισσίας  
∆ιεύθυνση: Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 
Τηλέφωνο : 27613-60170, Fax: 27610-22005, email: gpotari@noskypar.gr 

Πληροφορίες: Γεωργία Πόταρη  
 
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο 
Νοσηλευτικής 
Μονάδας 
Κυπαρισσίας 

     02/12/2015      
   Ώρα:12:00 µ.µ.  

Νοσηλευτική Μονάδα 
Κυπαρισσίας,  
Αλ. Καλαντζάκου 13 
Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500 

02/12/2015 
   Ώρα:13:00 µ.µ. 

 
Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις 02/12/2015 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιευθ.: Αλ. 
Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ. 24 500. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, στις 02/12/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ..  
 
4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε 
ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kyparissiahospital.gr) 
 
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Το άρθρο 4 του Ν. 2955/01.  
Το άρθρο 38 του Π∆ 118/07.  
 
6.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται 
πλήρως τους όρους της διακήρυξης.  
Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 



κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
3. εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

2. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡOΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι και την ηµέρα της 
διενέργειας της διαπραγµάτευσης ήτοι 02/12/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ.  
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκοµείου µε οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί 
από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού 
(αρ. 11 παρ. 4 Π.∆. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη <<Να µην ανοιχθεί από την 
ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία>>. 

 
8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο 
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, 
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο 
από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.  
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά  
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 
3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
9. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ, προσαρµοσµένες στις τιµές του 
παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Π.Υ (όπου υπάρχουν διαφορετικά θα αναφέρεται ότι δεν 
αντιστοιχούν) µε αναφορά  του κωδικού είδους και της τιµής του παρατηρητηρίου.  
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί 
στην προσφορά. 
Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιµή µονάδας χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και Σύνολο Φ.Π.Α. 
∆) Συνολικό κόστος µε Φ.Π.Α. 
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  
 
Προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις : 



1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
5. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προµήθειας ή µέρος της ζητούµενης ποσότητας.  
Προσφορές που κατατίθενται µετά την 02/12/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις / 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
∆ιακήρυξη.  
Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ενενήντα (90) ηµέρες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τµήµα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από το 
Νοσοκοµείο, τµηµατικά, µε έξοδα και ευθύνη του Προµηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου 
αιτήµατος, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη λήψη του αιτήµατος. 
Επί των τιµολογίων προµήθειας των υλικών θα ισχύουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 
Το κείµενο της διακήρυξης καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού θα δίνονται 
από το γραφείο Προµηθειών. 
 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  
 
     Α. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗΣ 

 
1. Να είναι συµβατός µε όλα τα ακτινολογικά συγκροτήµατα και τους όλους τους 
µαστογράφους της αγοράς. 

 
2. Να έχει δυνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 50 κασέτες /ώρα, διαστάσεων 35X43 
εκατοστά.  

 
3. Να είναι υψηλής  διακριτικής ανάλυσης  20 pixels/mm, µετατροπής δεδοµένων 

(Analogue to Digital) άνω των 12 bit/pixel και έξοδο εικόνας προς εκτύπωση, 
περισσότερες από 4096 διαβαθµίσεις του γκρι (12 bit). 

 
4. Να υποστηρίζει τα εξής µεγέθη κασετών: 18x24 εκ., 15x30 εκ. οδοντιατρικά, 24x30 
εκ., 35x35 εκ., 35x43 εκ., µαστογραφίας: 18x24 και 24x30 

 
5. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισµού και λειτουργίας στην Ελληνική 

γλώσσα. 
 
6. Να διαθέτει λειτουργίες παραµετροποίησης και αναφοράς βλαβών µέσω 

ιστοσελίδας για την αποµακρυσµένη διαχείριση και γρήγορη υποστήριξη. 
 

7. Να προσφερθεί µε σετ κασετών. 
∆ιαστάσεων 35 Χ 43 -  2 ΤΕΜ. 
∆ιαστάσεων 24 Χ 30 -  2 ΤΕΜ. 
∆ιαστάσεων 18 Χ 24 -  1 ΤΕΜ. 

 
8.    Να δοθεί λίστα πελατών µε εγκατεστηµένα συστήµατα. 

 
     Β. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Να διαθέτει λογισµικό για δυνατότητα εκτύπωσης πολλαπλών εξετάσεων και 
πολλαπλών µεγεθών σε ένα φιλµ. 

 



2. Να διαθέτει ανεξάρτητο σταθµό προ επισκόπησης της εικόνας και στοιχείων 
ασθενών, ώστε να µην υπάρχει χρόνος αναµονής των χρηστών µπροστά στο 
µηχάνηµα. 

 

3. Να έχει την δυνατότητα πραγµατοποίησης εξετάσεων γενικής ακτινολογίας και να 
µπορεί να πραγµατοποιεί και εξετάσεις µαστογραφίας, µε τον ίδιο σταθµό 
εργασίας. 

 

4. Να διαθέτει σταθµούς επεξεργασίας µε δυνατότητα: 
Edge & Contrast enhancement, Latitude reduction, Noise reduction, Dynamic 
Windowing / Leveling, Applying Sensitometries, Collimation, Flip, Rotate, ROI 
operations, Ζουµ, Μετρήσεις, σχόλια, Επιλογή εικόνων µε κριτήρια, Ταξινόµηση 
εικόνων µε κριτήρια, Επεξεργασία πληροφοριών. 

 

5. Να υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης της εικόνας σε ολόκληρη την οθόνη (Full 
Screen Mode). 

 

6. Να υποστηρίζει την εγγραφή στοιχείων στην Ελληνική γλώσσα.  
 

7. Να διαθέτει ΑΠΟΛΥΤΑ Ελληνική επιφάνεια εργασίας. 
 

8. Να διαθέτει δυνατότητα για µαύρο πλαίσιο γύρω από την εικόνα. 
 

9. Να διαθέτει προ επισκόπηση της εικόνας πριν την εκτύπωση. 
 

10. Να υπάρχει η δυνατότητα ορισµού υποχρεωτικών πεδίων καταχώρησης στα 
στοιχεία των ασθενών.  

 

11. Να έχει την δυνατότητα εγγραφής εξετάσεων σε αποθηκευτικά µέσα (CD, DVD) 
µαζί µε πρόγραµµα θέασης ούτως ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση και 
επεξεργασία σε οποιονδήποτε υπολογιστή. 

 

12. Να διαθέτει εξαγωγή των εξετάσεων σε µορφή jpeg για ενσωµάτωση των εικόνων 
σε παρουσιάσεις. 

 

13. Να υπάρχει η δυνατότητα ενσωµάτωσης στο σταθµό διαγνωστικού µόνιτορ 3MP. 
 

14. Να έχει δυνατότητα µελλοντικής απεικόνισης εξετάσεων full leg / full spine / full 
body / dental, panoramic  

 

15. Ο σταθµός εργασίας να διαθέτει γραφική ένδειξη δόσης ακτινοβολίας ή λογισµικό 
παρακολούθησης δόσης που χρησιµοποιήθηκε. 

 

16. Να είναι δυνατή η µεταφορά των εικόνων σε δίκτυο (DICOM) και Σύστηµα 
Αρχειοθέτησης Εικόνων (PACS) και η συνεργασία µε RIS/ HIS.  

 

17. Να αναφερθούν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας της εικόνας του 
µηχανήµατος.  

 

18. Το υλικό του σταθµού εργασίας (Hardware) να είναι επώνυµου κατασκευαστή και 
να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας τόσο της 
κατασκευάστριας εταιρείας όσο και του προσφερόµενου µοντέλου. 

 

19. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισµού και λειτουργίας στην Ελληνική 
γλώσσα. 

 

20. Να διαθέτει λειτουργίες παραµετροποίησης και αναφοράς βλαβών µέσω 
ιστοσελίδας για την αποµακρυσµένη διαχείριση και γρήγορη υποστήριξη. 



 

21. Να δοθεί λίστα πελατών µε εγκατεστηµένα συστήµατα. 
 
Γ. ΚΑΜΕΡΑ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΙΛΜ 

 
1. Καταγραφικό σύστηµα υψηλής ανάλυσης, σύγχρονης  τεχνολογίας  κατάλληλο για 
εκτύπωση φιλµ στο φως της ηµέρας (Daylight), χωρίς χηµική επεξεργασία, 
κατάλληλο για σύνδεση µε το  CR. 

 

2. Να διαθέτει δύο τροφοδότες φιλµ για ταυτόχρονη εκτύπωση σε 14" Χ 17" και 8" X 10". 
 

3. Να έχει υψηλή ανάλυση εκτύπωσης 500 dpi, ώστε να καλύπτει και την εκτύπωση 
ψηφιακής µαστογραφίας ανάλυσης 20 pixel/mm. 

 

4. ∆υναµικότητα  εκτύπωσης, τουλάχιστον 60 φιλµ/ ώρα στη διάσταση 14" Χ 17". 
 

5. Εσωτερική διαµόρφωση  14 bits και οι διαβαθµίσεις του γκρι 16384. 
 

6. Τα µεγέθη των εικόνων ανά φιλµ να κυµαίνονται από 1:1 έως  1:20 καθώς επίσης να  
υπάρχουν και άλλα ελεύθερα  προγραµµατιζόµενα όπως και µικτά µεγέθη. 

 

7. Να τυπώνει µέσω δικτύου Ethernet TCP/IP. 
 

8. Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο εκτύπωσης  DICOM 3.0 
 

9. Να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί και µε άλλες διαγνωστικές µονάδες που 
διαθέτουν για εκτύπωση DICOM 3.0 

 

10. Ν’ αναφερθούν οι διαστάσεις και το βάρος. 
 

11. Να διαθέτει µνήµη RAM µεγάλης χωρητικότητας, η οποία και να αναφερθεί. 
 

12. Να διαθέτει σκληρό δίσκο υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας. Να αναφερθεί. 
 

13. Να διαθέτει οθόνη επικοινωνίας µε τον χρήστη. Προτιµητέα γλώσσα η Ελληνική. 
 

14. Να είναι εφοδιασµένο µε βάση για την στερέωσή του στην περίπτωση που είναι 
επιτραπέζιο. 

 

15. Να αναφερθεί η κατανάλωση ρεύµατος. 
 

16. Να αναφερθούν οι συνθήκες λειτουργίας. 
 

17. Να αναφερθεί ο χρόνος ζωής του επεξεργασµένου φιλµ και οι συνθήκες 
αποθήκευσης.  

 

18. Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισµού και λειτουργίας στην        Ελληνική 
γλώσσα. 

 

19. Να δοθεί λίστα πελατών µε εγκατεστηµένα συστήµατα. 
 
     ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συµµόρφωσης στο οποίο θα 
απαντώνται µία προς µία όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και θα 
τεκµηριώνονται µε παραποµπές είτε στα επίσηµα διαφηµιστικά φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου, είτε στα Ελληνικά Εγχειρίδια χρήσης, είτε σε επίσηµες 
βεβαιώσεις του νόµιµου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου . Προσφορά το 



φύλλο συµµόρφωσης της οποίας παραπέµπει σε υπεύθυνες δηλώσεις 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2. Η εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 
νοσοκοµείου στην χρήση του συστήµατος. 

 

3. Τα προσφερόµενα µηχανήµατα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικά CE, ενώ 
τόσο η εταιρεία κατασκευής όσο και η προσφέρουσα εταιρεία πρέπει να 
καλύπτονται από πιστοποίηση ISO, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία. 

 

4. Η εταιρεία πρέπει να καταθέσει δήλωση στην οποία θα δεσµεύεται για τον 
προσφερόµενο χρόνο εγγύησης και για την κάλυψη του προσφερόµενου 
συστήµατος µε ανταλλακτικά για δέκα συνολικά χρόνια. Θα εκτιµηθεί ο πέραν των 
δυο (2) χρόνων χρόνος εγγύησης. 

 

5. Το µηχάνηµα να συνοδεύεται από ένα (1) UPS των 3 KVA ή δύο (2) UPS των 1,5 KVA 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                                                  ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΦΕΚΟΣ  

 

 

 

 

 

 

                                                        


