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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ &∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα : 05-10-2016
Αρ.Πρωτ.:30224

Tµήµα :Oικονοµικό
Γρ.Προµηθειών
Πληροφορίες : ∆.Κοκοβίκα
Τηλ.: 2610 - 227871
Fax: 2610 - 227896
e-mail: d.kokobika@agandreashosp.gr

Α∆Α:
α/α δεσµευσης :

Α∆ΑΜ:
1296

και Α∆ΑΜ αυτού: 7ZΚΚ46906Λ-5ΞΖ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23.560,00,€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ .

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ .626/28-09-2016 Απόφασης ∆ιοικητή

µε Α∆Α: 7T5Ω46906Λ-MY3 το Γενικό

Νοσοκοµείο Πατρών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη µειοδότη για την
προµήθεια :
ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

23.560,00,€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

ΦΠΑ

,

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 το

είδος

προϋπολογισµού είκοσί τριών χιλιάδων & πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00€ ) συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ .
Στην περίπτωση που η τιµή προσφοράς σας είναι υψηλότερη αυτής του Π.Τ παρακαλούµε όπως αποστείλετε
Υπεύθυνη ∆ήλωση, βάσει οδηγιών της Ε.Π.Υ.
ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.000 ΕΥΡΩ ΣΥΝ ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Φορητό σύστηµα, υπερηχοτοµογραφίας, µικρού βάρους ≤6 Κg και όγκου έτσι ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιείται σε άµεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου στις διάφορες κλινικές(Καρδιολογική , ΜΕΘ) του
νοσοκοµείου, µε δυνατότητα αυτόνοµης συνεχόµενης λειτουργίας (≥60' λεπτών) , µε ενσωµατωµένη
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1.Βασική µονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω).
2. Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων (2 - 4 MHz), κατάλληλη για
καρδιολογικές εξετάσεις.
3. Ειδικό τροχήλατο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου.(Να προσφερθεί προς επιλογή)
4.Έγχρωµο laser printer εκτύπωσης σε χαρτί Α4.( Να προσφερθεί προς επιλογή)

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ
≥ 25.000 καναλιών. Nα
Ψηφιακός διαµορφωτής δέσµης (Digital beamformer)

αναφερθεί αναλυτικά η
τεχνολογία.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Καρδιολογία, Ακτινολογία,
Παθολογία, Αγγειολογία,
Εφαρµογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής

Ουρολογία, ΜαιευτικήΓυναικολογία, Παιδιατρική,
Ορθοπεδική

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
Ωφέλιµο εύρος συχνοτήτων (MHz). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιµες κεφαλές ανά
κατηγορία,καθώς και τιµοκατάλογος αυτών.
CONVEX Array

2 - 5ΜΗz

LINEAR Array

3-15 ΜΗz

SECTOR Array (∆ιαθωρακική)

2-11 ΜΗz

ΤΕΕ Probe (∆ιοισοφάγειος κεφαλή)

2 - 8 ΜΗz

LINEAR Array ειδικού σχήµατος Τ ή Hockey Stick

5-10 ΜΗz

Άλλες ηχοβόλες κεφαλές

Να αναφερθούν & να
προσφερθούν προς
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επιλογή τυχόν επιπλέον
ηχοβόλες κεφαλές.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Β-Mode

M-Mode

Color Doppler

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio

Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler

PW Doppler

NAI (Nα περιγραφεί
αναλυτικά)
NAI (Nα περιγραφεί
αναλυτικά)
NAI (Nα περιγραφεί
αναλυτικά)
NAI (Nα περιγραφεί
αναλυτικά)
Να ρυθµίζεται και να
απεικονίζεται στην οθόνη
NAI (Nα περιγραφεί
αναλυτικά)

CW Doppler

NAI (Nα περιγραφεί
αναλυτικά)

Tεχνική απεικόνισης έγχρωµου και παλµικού Doppler ιστών (Tissue Doppler
Imaging) TDI

NAI (Nα περιγραφεί
αναλυτικά)
NAI (να λειτουργεί µε
κεφαλές Convex, Linear,

Tissue Harmonic Imaging

Microconvex & Sector). Να
λειτουργεί σε όλες τις
κεφαλές.

Τriplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγµατικό χρόνο, εικόνας B-Mode,

NAI (Nα περιγραφεί

παλµικού Doppler και έγχρωµου Doppler)

αναλυτικά)

Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan)

Τεχνική ποσοτικοποίησης και ποσοτικής ανάλυσης της απεικόνισης Tissue
Doppler Imaging.

NAI (Nα περιγραφεί
αναλυτικά)
NAI (Nα προσφερθεί προς
επιλογή)
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Τεχνική Stress Echo

NAI (Nα προσφερθεί προς
επιλογή)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι
Σύγχρονη υπερηχοτοµογραφική τεχνολογία δηµιουργίας εικόνας µε τη συλλογή

κεφαλές και οι τεχνικές

µεγάλου αριθµού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες

απεικόνισης µε τις οποίες

σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας)

λειτουργεί και πως
ενεργοποιείται η τεχνική)
ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι

Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη µείωση θορύβου και

κεφαλές και οι τεχνικές

βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών µοτίβων και αύξηση της

απεικόνισης µε τις οποίες

ευκρίνειάς τους

λειτουργεί και πώς
ενεργοποιείται η τεχνική)

Τεχνική αυτόµατης ψηφιακής συνολικής βελτιστοποίησης της εικόνας µε το
πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου σε B Mode αλλά και σε PW Doppler.

NAI (Nα περιγραφούν
αναλυτικά οι δυνατότητες
προς αξιολόγηση)
NAI (Nα περιγραφούν

Επεξεργασία εικόνων µετά την λήψη (post processing)

αναλυτικά οι δυνατότητες
προς αξιολόγηση)

Σηµεία ή ζώνες εστίασης (focus points or focal zones)

≥ 7 focus points ή≥ 3 focal
zones

Yψηλό ∆υναµικό Εύρος (Dynamic range)

≥ 160 db

Ρυθµός ανανέωσης εικόνας (frame rate)

≥ 600 frame/second
≥ 3 (Να προσφερθεί προς
επιλογή το σύστηµα

∆υνατότητα ενεργών θυρών για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών

επέκτασης
συνδεσιµότητας. Να
αναλυθεί προς αξιολόγηση)

Βάθος σάρωσης

≥ 35 cm
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ΝΑΙ. ∆υνατότητα

Σύγχρονο σύστηµα µεγέθυνσης ZOOM

υπερηχογραφικής εικόνας

προβολής της

σε full screen. Να
περιγραφεί αναλυτικά
Πολλαπλοί χρωµατικοί χάρτες της κλίµακας του γκρι

ΝΑΙ (Να αναφερθούν)
Να περιγραφεί η

Ψηφιακή µήτρα απεικόνισης

τεχνολογία προς
αξιολόγηση

Έγχρωµη ΤFT Oθόνη

Ενσωµατωµένη µονάδα ΗΚΓ µε τα παρελκόµενά της

Σύγχρονα πακέτα µετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης

Αναβαθµισιµότητα σε hardware &software

≥ 15’’
ΝΑΙ (Να περιγραφεί
αναλυτικά)
ΝΑΙ (Να περιγραφούν
αναλυτικά)
ΝΑΙ (Να περιγραφούν
αναλυτικά)
∆υνατότητα απεικόνισης
µονής & διπλής οθόνης µε
τους συνδυασµούς:

∆υνατότητα διαχωρισµού της οθόνης
B Mode+B Mode,
BMode+Bmode/CFM ή
Power Doppler
Πολλαπλά ζεύγη µετρήσεων (calipers)

≥7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΝΑΙ, ενσωµατωµένος ≥
Μονάδα σκληρού δίσκου

300 GB. (Να περιγραφεί
αναλυτικά)

USB/Flash drive

ΝΑΙ (Να περιγραφεί
αναλυτικά)
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Ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη ασπρόµαυρων
& έγχρωµων εικόνων

ΝΑΙ (Να περιγραφεί
αναλυτικά)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ& BIOΨΙΑΣ

‘Εγχρωµος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4)

ΝΑΙ (Να περιγραφεί
αναλυτικά)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Πακέτο Καρδιολογικών εφαρµογών.

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρµογών

ΝΑΙ (Πλήρες -Να
περιγραφεί αναλυτικά)
ΝΑΙ (Βασικό - Να
περιγραφεί αναλυτικά)
ΝΑΙ (Να προσφερθούν
προς επιλογή όλα τα

Άλλα πακέτα εφαρµογών

διαθέσιµα πακέτα κλινικών
εφαρµογών. Να
περιγραφούν αναλυτικά)

Άλλες εφαρµογές & σύγχρονες τεχνολογίες

ΝΑΙ (Να προσφερθούν
προς επιλογή όλες οι τυχόν
διαθέσιµες εφαρµογές &
σύγχρονες τεχνολογίες)

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστηµα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες

Full DICOM ΝΑΙ ( Πλήρες
- Να προσφερθεί προς
επιλογή).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια τα πρότυπα (STAΝDARDS) ασφαλείας
χειριστή - ασθενούς, που πληροί το προσφερόµενο µηχάνηµα, καθώς και τα κατασκευαστικά και
ποιοτικά διεθνή σήµατα που φέρει.Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστηµένων συστηµάτων
2. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συµµόρφωσης για τις προσφερόµενες συσκευές, όπου όλα τα
αναγραφόµενα να αποδεικνύονται µε παραποµπές στα επίσηµα ξενόγλωσσα φυλλάδια (όχι
φωτοτυπίες) ή µε επίσηµες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα
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3. Να προσφέρεται χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ δύο (2) ετών και να αναφέρονται
µε σαφήνεια οι προϋποθέσεις και τα τυχόν εξαιρούµενα µέρη.
4. Να αναφέρεται προς αξιολόγηση ο χρόνος εκπαίδευσης των χρηστών (γιατροί και νοσηλευτικό
προσωπικό) και των τεχνικών του Νοσοκοµείου στη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη των
προσφερόµενων µηχανηµάτων.
5. Το ανωτέρω είδος να διαθέτει CE Mark και να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN
ISO 9001/08 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων)
που πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆. 117/2004.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές να αποστέλλονται κλειστές µέχρι την 10-10-2016

ηµέρα ∆ευτέρα του έτους 2016

και ώρα 11:00 π.µ ,στο Ταχύρυθµο κτήριο, στον 2ο όροφο Γρ. Προµηθειών 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 αρ. 626/28-09-2016

Απόφαση ∆ιοικητή

µε Α∆Α:7Τ5Ω46906Λ-ΜΥ3 του Γενικού

Νοσοκοµείου Πατρών.

O ∆ιοικητής του Γ.Ν. Πατρών

Θεόδωρος Σερεµέτης

