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ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονοµικής προσφοράς για προµήθεια :

1. Οµoίωµα ελέγχου ποιότητας µαστογράφου,
προϋπολογισµού 9.300,00 €συµπεριλαµβανοµένου φπα.

2. Μετρητής φωτεινότητας των monitors,
προϋπολογισµού 3.100,00€συµπεριλαµβανοµένου φπα.
Συνολική δαπάνη :10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου φπα.
Του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, σύµφωνα µε την αριθµ.

4ης/2016

(θέµα 25ον) απόφασης ∆Σ

µε

Α∆Α:ΩΧΞΤ46906Λ-ΤΒΡ προτίθεται να προβεί στην προµήθεια, µε τη διαδικασία της δηµοσίευσης στο
διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να
είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ) για τα παρακάτω είδη προϋπολογισµού
δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€ ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ :

ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :

1. Οµoίωµα ελέγχου ποιότητας µαστογράφου,
προϋπολογισµού 9.300,00 €συµπεριλαµβανοµένου φπα.

Το οµοίωµα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α. Να είναι τύπου CDMAM (contrast detail phantom)
β. Να αποτελείται από µια βάση αλουµινίου µε δίσκους από χρυσό διαφόρων µεγεθών (µεταβλητού πάχους
και µεταβλητής διαµέτρου).
γ. Οι δίσκοι χρυσού να είναι διατεταγµένοι σε πλέγµα τουλάχιστον 16 γραµµών
µεγαλύτερο.

x 16 στηλών , ή

δ. Η βάση αλουµινίου να είναι προσαρµοσµένη σε µια πλάκα PMMA , ούτως ώστε το συνολικό ισοδύναµο
πάχος PMMA να είναι 10mm.
ε. Να συνοδεύεται από 4 πλάκες PMMA πάχους 10 mm η κάθε µία.
στ. Να συνοδεύεται από ειδικό λογισµικό ανάλυσης και εκτίµησης της ποιότητας της παραγόµενης εικόνας .

Προϋπολογισµός : 7.500,00 € χωρίς ΦΠΑ
9.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

2. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ MONITORS
O µετρητής φωτεινότητας των monitors ανάγνωσης ψηφιακής εικόνας , για τον έλεγχο της απόδοσης όλων
των monitors που συνοδεύουν τα ψηφιακά ακτινολογικά µηχανήµατα του Νοσοκοµείου, πρέπει να έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α. Να έχει τη δυνατότητα µέτρησης των µεγεθών luminance (cd/m2) για τον έλεγχο της απόκρισης της
φωτεινής ροής και της οµοιογένειας φωτεινότητας των µόνιτορ και illuminance (lux) για τον έλεγχο του
διάχυτου φωτισµού.
β. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθµονόµησης.
γ. Να δύναται να µετρήσει και σε επαφή µε την οθόνη.
δ. Ελάχιστο εύρος µετρήσεων luminance : 0,05-1000 cd/m2
ε. Ακρίβεια µετρήσεων luminance τουλάχιστον 10-2
στ. Aperture angle <50
ζ.Ελάχιστο εύρος µετρήσεων illuminance : 1-1000 lux

Προϋπολογισµός : 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ
3.100,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

3.Συνολική ∆απάνη 10.000,00 € συν ΦΠΑ= 12.400 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
προτύπων και να φέρουν την προβλεπόµενη σήµανση CE. Σηµειώνεται πως αν κριθεί απαραίτητο ,το
Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει προσκόµιση δειγµάτων των ζητούµενων ειδών.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές να αποστέλλονται κλειστές µέχρι την Παρασκευή 16-12-2016 στο Ταχύρυθµο
κτήριο, στον 2ο όροφο Γρ. Προµηθειών και ώρα 10:00 πµ, και να αναγράφεται απαραιτήτως ο
αριθµός πρωτοκόλλου του εγγράφου, ο Α/Α του είδους, καθώς επίσης ο κωδικός CPV του προϊόντος
(όπου αυτός υπάρχει) ο κωδικός και η τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ., όπως και ο
κωδικός GMDN στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Όπου και το άνοιγµα των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως
ορίσθηκε µε την αριθ.

780/21-10-2016

απόφαση ∆ιοικητή

µε Α∆Α:73Ν046906Λ-8ΣΤ του Γενικού

Νοσοκοµείου Πατρών.

O ∆ιοικητής του Γ.Ν. Πατρών

Θεόδωρος Σερεµέτης

