ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα : Οικονομικό
Γραφείο: Υλικού

Χαϊδάρι, 11/02/2019
Αριθμ. πρωτ.: 4467

ΠΡΟΣ:

Τους Ενδιαφερόμενους Προμηθευτές
& Ενώσεις αυτών

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, ΠΡΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ.: 4978/15.12.15 Εγκυκλίου
της Ε.Π.Υ με θέμα: «Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και
προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που
ελήφθησαν κατά την υπ’ αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ:
Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέμα 1ο),
(ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥ0-Φ0Η)», προτίθεται να διενεργήσει διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ,
σύμφωνα με τα εξής:

ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ,

Ιστοσελίδα φιλοξενίας της διαδικασίας
διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών
& προτύπων
Ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης
καθώς και των υπό διαβούλευση τεχνικών
προδιαγραφών
Ενδιαφερόμενοι για υποβολή
παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών
προδιαγραφών & προτύπων
Χρονική διάρκεια διαβούλευσης Τελικής
Φάσης σχεδίου των τεχνικών
προδιαγραφών
Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης
(Τελικής Φάσης)
Τρόποι υποβολής των
παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών
προδιαγραφών & προτύπων, από τους
προμηθευτές & τις ενώσεις αυτών

Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και
συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και
συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
Προμηθευτές & επίσημοι φορείς ή/και ενώσεις των
ιδίων προμηθευτών
Πέντε (5) ημέρες από την επομένη ανάρτησης τους
στον ιστότοπο www.psyhat.gr και συγκεκριμένα στο
πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
18/02/2019
Σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: diav@psyhat.gr ή
με φαξ : 213/2054231
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Γλώσσα υποβολής των
παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών
Ελληνική
προδιαγραφών & προτύπων, από τους
προμηθευτές & τις ενώσεις αυτών
Ανάρτηση των παρατηρήσεων/απόψεων επί
Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και
των τεχνικών προδιαγραφών & προτύπων,
συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
των προμηθευτών & των ενώσεων αυτών
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
Αρμόδιο Γραφείο συλλογής των
Γραφείο Υλικού του Ψ.Ν.Α, κα Κοταλακίδου
παρατηρήσεων/απόψεων επί των τεχνικών
Κάλλη,
προδιαγραφών & προτύπων, των
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213/2054232-230
προμηθευτών & των ενώσεων αυτών
Ηλεκτρονική διεύθυνση: diav@psyhat.gr
Αρμόδιο όργανο διαβούλευσης και
κατάρτισης του τελικού σχεδίου τεχνικών
Επιτροπή Προδιαγραφών
προδιαγραφών
Ανάρτηση του τελικού σχεδίου της
Στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α www.psyhat.gr και
Επιτροπής προδιαγραφών (σε περίπτωση
συγκεκριμένα στο πεδίο: «ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
τροποποίησης των υπό διαβούλευση
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
τεχνικών προδιαγραφών)
Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (Τελική Φάση), το νοσοκομείο μας,
καταθέτει τις αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές, όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή
Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων
παρατηρήσεων-σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών
και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών/αναδόχων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να
επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να
δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από την δημοσίευση έως κ΄ την
αποσφράγιση των προσφορών.
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την
οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η
μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την
ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών/προϊόντων.
Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού & βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Συνημμένα : Πίνακας τεχνικών Προδιαγραφών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΑΪΚΟΥ
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ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

1. Ο υπερηχοτομογράφος να είναι έγχρωμος, γενικής χρήσης, σε ενιαία τροχήλατη κονσόλα. Θα είναι
σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και να έχει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης (digital beamformer).
2. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη 17’’ LCD τουλάχιστον, υψηλής διακριτικής ικανότητας καθώς και
σύγχρονο πληκτρολόγιο χειρισμού με κυλιόμενη σφαίρα – trackball.
3. Να έχει την δυνατότητα συστήματος καθοδηγούμενης άσηπτης βιοψίας, με παρακολούθηση της
βελόνας, για καθοδηγούμενες υπερηχογραφικά παρακεντήσεις επιφανειακών οργάνων.
4. Να διαθέτει τουλάχιστον 150.000 ψηφιακά κανάλια επεξεργασίας.
5. Να διαθέτει τουλάχιστον τρείς (3) ενσωματωμένες ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση
ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης με δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο.
6. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης: Β-Mode, M-Mode, παλμικού και υψηλά παλμικού Doppler
(PW, HIPRF), έγχρωμου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio.
7. Να διαθέτει στη βασική μονάδα, ενσωματωμένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης
από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας, που να λειτουργεί στη δισδιάστατη (B-Mode) και στην
έγχρωμη απεικόνιση. Να διατίθεται σε κεφαλές Convex, Linear και Sector.
8. Να προσφερθεί για πιθανή αγορά στο μέλλον, τεχνική τρισδιάστατης 3D απεικόνισης, η οποία να
λειτουργεί με τις ίδιες κεφαλές της δισδιάστατης απεικόνισης.
9. Να διαθέτει αποδεδειγμένα ενσωματωμένη συνθετική απεικονιστική τεχνική κατά την εκπομπή και
κατά τη λήψη της υπερηχογραφικής δέσμης, για τη συλλογή μεγάλου αριθμού επιπρόσθετων
κλινικών / διαγνωστικών πληροφοριών και την απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο (Real Time
Compound Imaging).
10. Να διαθέτει προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του
θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους
και να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς.
11. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασμού εικόνας B-Mode παλμικού Doppler,
και έγχρωμου Doppler (real time triplex mode), ώστε να επιτυγχάνεται εύκολα η διόρθωση της
γωνίας κατά την τοποθέτηση της κεφαλής από τον γιατρό κατά τη διάρκεια της εξέτασης, κυρίως των
αγγείων που επηρεάζονται από την κίνηση του ασθενούς. Η λειτουργία να εφαρμόζεται στις
ζητούμενες κεφαλές.
12. Το σύστημα να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε εύρος συχνοτήτων ηχοβόλων κεφαλών από 2 MHz
έως 12 MHz τουλάχιστον.
13. Να προσφερθεί για πιθανή αγορά στο μέλλον, τεχνική πανοραμικής απεικόνισης εκτεταμένου
πεδίου. Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης ευθύγραμμων και καμπύλων αποστάσεων, επιφανειών
κλπ.
14. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης 33 εκατοστά τουλάχιστον.
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15. Να έχει δυνατότητα εστίασης της υπερηχογραφικής εικόνας σε τουλάχιστον οκτώ σημεία (focus
points), για αύξηση της διακριτικής ικανότητας.

16. Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση, σε πραγματικό χρόνο (Real time) και παγωμένης εικόνας
(Freeze), οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης, με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής του
ενδιαφέροντος.

17. Να λειτουργεί σε υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) τουλάχιστον 260db, για εύκολη ανίχνευση
ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό όπως ισοηχογενών όζων,
ιστών με την ίδια υφή κ.λ.π. Το δυναμικό εύρος να εμφανίζεται στην οθόνη του υπερηχοτομογράφου
να έχει δυνατότητα αυξομείωσης σύμφωνα με την επιθυμία του χρήστη.
18. Να διαθέτει οπωσδήποτε δυνατότητα ταυτόχρονης διπλής και πραγματικού χρόνου απεικόνισης Bmode/B-mode + CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας με και χωρίς έγχρωμο Doppler ώστε
να επιτυγχάνεται η πλέον ακριβής παρατήρηση τόσο ανατομικών δομών όσο και της αιμοδυναμικής
ροής.
19. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη, σειράς ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων
καθώς και μνήμη κυματομορφών M-Mode και Doppler.
20. Να έχει υψηλό ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (frame rate), με δυνατότητα μέγιστης λήψης
τουλάχιστον 1400 εικόνες / δευτερόλεπτο.
21. Να διαθέτει οπωσδηποτε σύγχρονες θύρες: Ethernet, S Video Out, HDMI - VGA, καθώς και
τουλάχιστον 3 θύρες USB.
22. Να διαθέτει οπωσδήποτε αυτόματη και πραγματικού χρόνου τεχνική λήψης μετρήσεων των
αιμοδυναμικών παραμέτρων μέσω αυτόματης και συνεχούς πλανημέτρησης της κυματομορφής
Doppler (σε Real time / εν κινήσει εικόνα). Να διαθέτει την αυτόματη τεχνική και σε παγωμένη εικόνα
και σε κυλιόμενη μνήμη.
23. Να διαθέτει σύστημα πολλαπλών μετρήσεων, αποτελούμενο από τουλάχιστον επτά ζεύγη σημείων,
απαραίτητα για μέτρηση αποστάσεων, τα οποία συνεργαζόμενα με τη μεγαλύτερη δυνατή
μεγέθυνση να παρέχουν ακρίβεια στις μετρήσεις.
24. Το έγχρωμο Doppler θα κωδικοποιεί την ροή του αίματος με αποχρώσεις μπλε και κόκκινου
χρώματος. Να υπάρχει διαφορετικό χρώμα κωδικοποιήσεως της στροβιλώδους ροής (VARIANCE).
25. Να διαθέτει σύστημα εμφάνισης και των πλέον χαμηλών ροών, ανεξαρτήτου γωνίας πρόσπτωσης,
μέσω κατευθυντικού Doppler ισχύος PDI (Power Doppler Imaging). Η τεχνική αυτή να έχει
δυνατότητα απεικόνισης και της κατεύθυνσης της ροής με διαφορετικό χρώμα ανά κατεύθυνση της
ροής με διαφορετικό χρώμα ανά κατεύθυνση, post-processing επεξεργασίας, επιλογής διαφορετικών
χαρτών, κ.λ.π.
26. Να διαθέτει σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης κλινικών εικόνων ασθενούς σε βάση
δεδομένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων σε ενσωματωμένο δίσκο 200GB τουλάχιστον.
Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτητα μέσω
ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου. Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων
μετά την λήψη (Post Processing). Να δύναται να συνδεθεί στο μέλλον εξωτερικός σκληρός δίσκος με
σκοπό επέκτασης της μνήμης. Να δύναται να συνδεθεί με καλώδιο δικτύου και χωρίς επιπλέον
πρόγραμμα (software), με εξωτερικό σταθμό εργασίας (PC) με σκοπό την μεταφορά εικόνων και
video.
27. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση ειδική τεχνική συνολικής βελτιστοποίησης της απεικονιστικής
ποιότητας, με το πάτημα ενός πλήκτρου. Η βελτιστοποίηση να αφορά σε ρυθμίσεις του B-mode και
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του φασματικού Doppler όπως αυτόματης ρύθμισης της ενίσχυσης, της ευαισθησίας, της
ισοηλεκτρικής γραμμής, κ.α. Να αναφερθούν οι ρυθμίσεις.
28. Να διαθέτει για αγορά στο μέλλον πρωτοκόλλο δικτύου DICOM 3.0.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Να προσφερθεί στην βασική μονάδα και σε ενιαία τιμή υπερηχοτομογράφος με την ακόλουθη σύνθεση:
1. Βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα προηγούμενα απαιτούμενα λειτουργικά
και τεχνικά χαρακτηριστικά.
2. Ηχοβόλο κεφαλή Linear με συχνότητες λειτουργίας από 6.0 έως 13.0 MHz
3. Ηχοβόλος κεφαλή Convex με συχνότητες λειτουργίας από 2.0 έως 5.0 MHz
4. Ενσωματωμένος θερμικός ασπρόμαυρος εκτυπωτής.
Nα συνοδεύεται από πλήρης εγγύηση λειτουργίας από τον κατασκευαστή, τουλάχιστον για τρία (3)
έτη, παροχές service και ανταλλακτικά τουλάχιστον για μια 10ετία και να διαθέτει όλα τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά CE.
Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα συστήματα και όλα τα
αναγραφόμενα να αποδεικνύονται από τα επίσημα ξενόγλωσσα φυλλάδια (όχι φωτοτυπίες) ή
επίσημες βεβαίωσεις του κατασκευαστικού οίκου για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα
φυλλάδια.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
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