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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                    
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
5.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ 
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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

     2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
                                                        Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η           ( 2015 / 2020 )         
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ MEIOΔOTIKOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   
 

Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού # 35.000,00 #  € πλέον Φ.Π.Α 

 Σύμφωνα με την 39/27-11-2019 θ.  23Ο  απόφαση του Δ. Σ.   

 π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι 
     
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια 

ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 

του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει 

χαμηλότερης τιμής. 

     Επισυνάπτονται : 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   
Τ.Ε.Υ.Δ                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/07/2020 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ 
ΩΡΑ: 14.00  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ :     10 / 07 / 2020, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  ΩΡΑ   10 π.μ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    :  120 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ –ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

           Πειραιάς,   26 / 06 / 2020   
  

                                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 

                                                                                                  «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
 
 
                                                                                               ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
  2η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 
 Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη και συνοδευόμενη από ένα 

αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Πειραιά ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια - υπηρεσία που αφορά, στοιχεία 

που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει.  

 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε 

αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών 

(Αφεντούλη & Ζαννή 3ος όροφος) , αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα από την αποσφράγιση του διαγωνισμού και ώρα 14:00μμ, δηλαδή μέχρι και την 

09-07-2020.  

Ημερομηνία υποβολής / παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με 

τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται 

δεκτές σαν εκπρόθεσμες. 

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, ο τίτλος 

του διαγωνισμού καθώς και η Επωνυμία του φορέα. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία Διενέργειας, να 

φέρει την ένδειξη, «Να μην ανοιχθεί από τη Γραμματεία». 
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Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία 

και πιστοποιητικά (τεχνικά φυλλάδια, ISO προϊόντων και κατασκευαστικών 

οίκων, οδηγίες χρήσης, service και ανταλλακτικά, εγγυήσεις κλπ.) για το 

προσφερόμενο είδος, όπως ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιλαμβάνει το Τ.Ε.Υ.Δ* 

με ημερομηνία υπογραφής του όχι περισσότερο από δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και τα πιστοποιητικά και 

έγγραφα τα οποία η Υπηρεσία απαιτεί να κατατεθούν μαζί με την κατάθεση της 

προσφοράς και αναφέρονται στο Τ.Ε.Υ.Δ για λόγους ταχύτητας και 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

3. Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς 

           Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. 

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του 

Παρατηρητηρίου Τιμών, εφ’ όσον υπάρχει καταχώρηση γι’ αυτά, κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς και υποβάλλονται, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στοιχεία του ακόλουθου 

πίνακα (απαράβατος όρος): 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

(από 

Διακήρυξη) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΩΔ. 

ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΤΙΜΩΝ 

Ε.Π.Υ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΤΙΜΩΝ 

Ε.Π.Υ 

ΚΩΔ. 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

 22002313 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ       
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*Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) πρότυπο του οποίου 

προσαρμοσμένο στον παρόντα Διαγωνισμό επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη ενώ 

στην αρχική γενική του μορφή ευρίσκεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δηλαδή στο www.eaadhsy.gr /Αρχική σελίδα/ 

«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης-ΤΕΥΔ και Οδηγίες συμπλήρωσής του». 

Επίσης μπορεί να αποσταλεί σε επεξεργάσιμη μορφή (word) στους συμμετέχοντες 

κατόπιν επικοινωνίας τους με το Γρ. Προμηθειών (210-4592120 Χαμπουλίδου Φ.) 

 

• Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 

Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση, ή τέτοιες 

που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει, μέσα στο χρόνο παράδοσης που ορίζει η 

σύμβαση στις αποθήκες του Νοσοκομείου με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών -υπηρεσιών 

(συνοπτικοί διαγωνισμοί) διατάξεις, ιδίως Ν.4412 / 2016 άρθρο 117 και επομ., άρθρο 107 

Ν. 4497 / 13-11-2017, άρθρο 43 & 17 και 20 Ν. 4605/20419  Η αρμόδια Επιτροπή, 

προβαίνει στην αποσφράγιση των γραπτών, κατατεθεισών προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, και ταυτόχρονα τις μονογράφει κατά φύλλο (όλα τα 

δικαιολογητικά – τεχνικά και οικονομικά στοιχεία), με προαιρετική παρουσία των 

συμμετεχουσών στο διαγωνισμό εταιρειών. 

 

Σε περίπτωση ισοτιμίας προσφορών σε ένα ή περισσότερα είδη, πριν την κατακύρωση θα 

προηγηθεί διαδικασία κλήρωσης μεταξύ των ισότιμων προσφορών για την οποία θα 

ενημερωθούν έγκαιρα οι συμμετέχοντες. 

 

http://www.eaadhsy.gr/
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Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν εγγράφως ότι αποδέχονται όλους τους 

όρους αυτού. 

Σε ενδεχόμενο μη προσκόμισης με την προσφορά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από 

τη Διακήρυξη (Τ.Ε.Υ.Δ.) ή ελλείψεων σ’ αυτά που προσκομίστηκαν, η προσφορά θα πρέπει 

να συνοδεύεται, από έγγραφο αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής για εύλογο 

χρονικό διάστημα έως τη χορήγηση τους από τις αρμόδιες αρχές.  Το αίτημα θα πρέπει να 

συνοδεύεται, από αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να υποδεικνύονται ότι έχει αιτηθεί 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

 

Εφόσον τα προσκομισθέντα είδη δεν είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου να τα αντικαταστήσει με άλλα που να συμφωνούν με τις προδιαγραφές της 

διακήρυξης. 

 

Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 72.1β του Ν. 4412 / 2016 σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση που 

υπερβαίνει τις 20.000 Ευρώ, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής αυτής πρέπει να καλύπτει όλο το διάστημα της σύμβασης  

και ένα (1) ακόμα μήνα. 

Με την ολοκλήρωση της παράδοσης του μηχανήματος (ποιοτικής και ποσοτικής) η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται από εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος, 

τριετούς διάρκειας, συνοδευόμενη αντίστοιχα από κατάθεση εγγυητικής επιστολής το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επίσης επί της αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ. 
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Επισήμανση: Οι συμβάσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από την κατακύρωση του 

παρόντος Διαγωνισμού παύουν αυτοδίκαια σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από 

αντίστοιχο δημόσιο διαγωνισμό του Νοσοκομείου ή αντίστοιχης σύμβασης που θα 

υπογραφεί σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

   ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 2015/2020    

Α/Α ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. 
ΠΑΡΑΤ. 

ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΤ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ΑΞΙΑ ΣΕ € 

Φ.Π.Α 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α ΣΕ € 

1 22002313 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 --------- ---- 35.000,00 35.000,00 8.400,00 43.400,00 

       ΣΥΝΟΛΟ 35.000,00 8.400,00 43.400,00 

 

 



 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης  2015 / 2020                                             

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΝΠ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

   

 

                                       

 ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

 

 

9 

 

 

 

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, αποτελούμενο από: 

1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω) 

2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας από 2.0 έως 5.0 MHz για 

εξετάσεις άνω-κάτω κοιλίας. 

3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας από 4.0 έως 12.0 ΜΗz για 

εξετάσεις περιφερικών επιφανειακών οργάνων, αγγείων, καθετηριασμών, ανίχνευση περιφερικών 

νεύρων, επιφανειακών οργάνων η κεφαλή να διαθέτει ενσωματωμένα προγραμματιζόμενα 

πλήκτρα. 

4. Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας από 2.0 έως 4.0 MHz 

για εξετάσεις Καρδιολογικές, Παθολογικές (άνω-κάτω κοιλίας), Παιδιατρικές, Διακρανιακές 

5. Θερμικός ασπρόμαυρος εκτυπωτής ενσωματωμένος στο μηχάνημα 

6. Έγχρωμος Lazer εκτυπωτής (Α4) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

(35.000€ χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

 
 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

 

Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digital 

beamformer) 

≥ 380.000 Κανάλια Επεξεργασίας, για επεξεργασία 

των ακουστικών δεδομένων και δημιουργία εικόνας 

υψηλής διακριτικής ικανότητας. 
Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 
Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της 

Ιατρικής 

Ακτινολογία, Παθολογία, Ορθοπεδική 

(Μυοσκελετικό), Αναισθησιολογία, Nerve Blocking, 

Χειρουργική, Γυναικολογία, Μαιευτική, Ουρολογία, 

Παιδιατρική, Καρδιολογία, Καρδιοχειρουργική 

Αγγειολογία 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (MHz). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες 

κεφαλές ανά κατηγορία. 

SECTOR Array ΝΑΙ 2 – 12 MHz 

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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LINEAR Array ΝΑΙ 4 – 12 MHz 

CONVEX / MICROCONVEX ΝΑΙ 2 – 10 MHz 

MΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

B- Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

M - Mode ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Color Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

PW Doppler και HiPRF Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

CW Doppler ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

Τραπεζοειδής απεικόνιση (trapezoid scan) 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά). Να λειτουργεί σε 

ηχοβόλες κεφαλές linear για την δυνατότητα 

εξέτασης σε διευρυμένο πεδίο, ιδαίτερα χρήσιμη σε 

εξετάσεις μυοσκελετικού για την επίτευξη μεγάλου 

πεδίου σάρωσης, η οποία να διατηρείται στην 

ασπρόμαυρη και την έγχρωμη απεικόνιση. 
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Tissue Harmonic Imaging 

ΝΑΙ (να λειτουργεί με όλες τις διαθέσιμες κεφαλές 

του συστήματος (Convex, Linear & Phased Array). 

Να περιγραφεί αναλυτικά. Να αναφερθούν οι 

κεφαλές στις οποίες διατίθεται η τεχνική με τις 

αντίστοιχες συχνότητες. 

Real Time Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε 

πραγματικό χρόνο εικόνας B-Mode, παλμικού 
Doppler και εγχρώμου Doppler) 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Τεχνική Πανοραμικής απεικόνιση (Panoramic view) ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Tεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης ελεύθερης 

σάρωσης που να λειτουργεί με όλες τις κεφαλές της 
δισδιάστατης απεικόνισης 

 

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

 

Τεχνική ανατομικού και εγχρώμου M-Mode. 

 

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Τεχνική Κατεύθυνσης και κίνησης του μυοκαρδίου 
μέσω του φασματικού Doppler 

ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνική πραγματικού 

χρόνου για τη συλλογή μεγάλου αριθμού 

διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες σάρωσης (Real Time Compound 

Imaging), για την επίτευξη εικόνων υψηλής 

ανάλυσης διακριτικής ικανότητας και σαφή όρια των 

υπό εξέταση οργάνων. Να λειτουργεί σε κεφαλές 
convex, microconvex & linear. 

 

ΝΑΙ (να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές 

απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως 

ενεργοποιείται η τεχνική) 

Σύγχρονη προσαρμοσμένη τεχνική επεξεργασίας 

εικόνας σε επίπεδο pixel για την μείωση του θορύβου 

(speckle), η οποία να λειτουργεί σε όλους τους 
απεικονιστικούς ηχοβολείς 

 

ΝΑΙ (να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές 

απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως 

ενεργοποιείται η τεχνική) 

Τεχνική αυτόματης βελτιστοποίησης με το πάτημα 

ενός μόνο πλήκτρου της εικόνας 2D, του εγχρώμου 
Doppler και του φασματικού Spectral Doppler. 

 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Τεχνική αυτόματης μέτρησης ενδοθηλίου (Auto IMT) ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

ΜΟΝΙΤΟΡ LCD – TFT ΝΑΙ 21’’ιντσών τουλάχιστον. 

Σύγχρονη Oθόνη αφής – Τouch panel, με 

δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης με το βασικό 

μόνιτορ και δυνατότητα ελέγχων όπως real time 
zoom – digital TGC και αλλα. 

NAI 10’’ ιντσών τουλάχιστον. 

Tεχνική αυτόματης ρύθμισης της εστίασης και της 

συχνότητας εκπομπής ανάλογα με το βάθος 
απεικόνισης. 

 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Τεχνική αυτόματης μείωσης των παρασίτων που 

προέρχονται από την κίνηση των ιστών, την 

αναπνοή, τη συστολή της καρδιάς και των αγγείων 
κατά την έγχρωμη απεικόνιση. 

 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 
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Τεχνική στρέψης της υπερηχογραφικής δέσμης στις 

ηχοβόλες κεφαλές linear για απεικόνιση της πορείας 
της βελόνας παρακέντησης. 

 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post 

processing) . Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε 

απεικονιστικές παραμέτρους όπως δυναμικό εύρος, 

ενίσχυση B-mode, TGC, εγχρώμου Doppler, 

παλμικού Doppler, αντιστροφή φάσματος, γωνία 

Doppler, κλπ.) 

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά και 

αποδεδειγμένα οι δυνατότητες προς 

αξιολόγηση 

Σημεία εστίασης ( focus points) ≥ 8 

Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥270 db 

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 2900 f/sec 

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών > 3 

Βάθος σάρωσης ≥ 33 cm 
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Να διαθέτει στη βασική σύνθεση, προηγμένη τεχνική 

απεικόνισης της αιματικής ροής για καλύτερη 

αξιολόγηση των μίκρο και μάκρο αγγειακών δομών, 

χωρίς της χρήση συμβατικών τεχνικών όπως το 

έγχρωμο Doppler ή η έγχυση σκιαγραφικών μέσων, 

χρησιμοποιώντας μόνο τις πραγματικές αιμοδυναμικές 

παραμέτρους της εικόνας B-Mode, για ανίχνευση των 

αγγειώσεων περιοχών ύποπτων για κακοήθεια, 

θρομβώσεων, αγγειακών στενώσεων, φλεγμονών 

κλπ. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Να διαθέτει στη βασική σύνθεση δυνατότητα που να 

επιτρέπει την ανάκτηση και απεικόνιση DICOM 

εικόνων, άλλων απεικονιστικών μεθόδων, όπως CT, 

MR, PET CT με σκοπό την ταυτόχρονη απεικόνιση 
της ίδιας ανατομικής περιοχής. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη 
απεικόνισης 

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

Αναβαθμισιμότητα σε Hardware & Software ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

 

Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης 
Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με 

τους συνδυασμούς : B-Mode + B-Mode, B- 
Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler 

Ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση εικόνας B-Mode/B- 
Mode + CFM ή Power Doppler, σε πραγματικό χρόνο 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 9 

Επιπλέον τεχνολογίες και σύγχρονες τεχνικές 
ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς αξιολόγηση και 

επιλογή) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Λογισμικό διαχείρισης εικόνων ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Mονάδα σκληρού δίσκου ΝΑΙ ενσωματωμένος (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

USB/Flash drive ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη (Cine loop) 

ασπρόμαυρων ή έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη 
κυμματομορφών Μ-Mode και Doppler. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Ασπρόμαυρο καταγραφικό ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

ΚΙΤ βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών 
ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα 

διαθέσιμα κιτ βιοψίας) 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασικό – Να περιγραφεί αναλυτικά) 
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Άλλα πακέτα εφαρμογών 
ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς 

αξιολόγηση και επιλογή όλα τα 

διαθέσιμα πακέτα κλινικών 
εφαρμογών. Να περιγραφούν 
αναλυτικά). 

Να διαθέτει σε όλες τις εφαρμογές τεχνική αυτόματης πλανημέτρησης 

της κυμματομορφής Doppler σε πραγματικό χρόνο (κατά την διάρκεια 

της εξέτασης), για συνεχή (real time) ανίχνευση και παρουσίαση των 

αιμοδυναμικών παραμέτρων, ταχύτητας, πίεσης, PI, 
RI, κ.λ.π. 

Ναι (Να περιγραφεί). Nα 

αναφερθούν οι ανιχνευόμενοι 

παράμετροι οι οποίοι και να 

απομνημονεύονται στην 

κινηματογραφική μνήμη μαζί με 

την μετρούμενη κυμματομορφή, 

για αναλυτική επισκόπηση της 

εξέτασης. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 
Σύστημα επικοινωνίας DICOM, υπηρεσίες 

 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

Θύρα LAN 

 

NAI 

 
Θύρα USB 

 
NAI 

 

Θύρα HDMI για μεταφορά σήματος 

 

NAI 

 

Διάγνωση βλαβών από απόσταση (remote service) 

 

NAI 

Παρατηρήσεις 

 

Το σύστημα να προσφερθεί με τρία (3) χρόνια εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας. 
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                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Β 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ) 

Άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412 / 2016  Α 147) 
Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων  

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής  
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99222008 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αφεντούλη & Ζαννή –Πειραιάς Τ.Κ 
18536 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαμπουλίδου Φωτεινή 
- Τηλέφωνο: 210-4592120 
- Ηλ. ταχυδρομείο: kourakou@tzaneio.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.tzaneio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ για τις 
ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου CPV 33190000 – 8 

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  20REQ006886062       αριθμ. εγκεκρ. Αιτήματος 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια  
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στο φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2015 / 2020  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗθΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, 
για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου. 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

Αναφέρονται και κατατίθενται, μαζί με την 

υπόλοιπη προσφορά, στον φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής έγγραφα 

αρμόδιων δημόσιων αρχών από τα οποία 

αποδεικνύονται η σύσταση, τελευταία 

τροποποίηση καταστατικού και η ισχύουσα 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα με 

δυνατότητα συμβατικής δέσμευσης 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
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Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

Αναφέρονται και κατατίθενται, μαζί με την 

υπόλοιπη προσφορά, στο φάκελο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής έγγραφα 

αρμόδιων δημόσιων αρχών από τα οποία 

αποδεικνύονται η σύσταση, τελευταία 

τροποποίηση καταστατικού και η ισχύουσα 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα με 

δυνατότητα συμβατικής δέσμευσης 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται παραπάνω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

Σε ενδεχόμενο αρνητικής δήλωσης 

αναφέρονται τα σχετικά ποινικά μητρώα 

του/των νομίμων εκπροσώπων του 

οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει η 

μη υπαγωγή του στα αδικήματα που 

αναφέρονται και κατατίθενται στο φάκελο 

δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί με την 

υπόλοιπη προσφορά 

 

 

 

 

 

  

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 
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 Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

Σε ενδεχόμενο θετικής δήλωσης αναφέρονται 

τα σχετικά πιστοποιητικά ασφαλιστικής και 

φορολογικής ενημερότητας που κατατίθενται 

στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί 

με την υπόλοιπη προσφορά 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 
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 Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος μέλος εγκατάστασής 

 

[…] 

 

Κατατίθεται σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής 

στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής μαζί 

με την υπόλοιπη προσφορά 
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 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

Εάν ναι αναφέρονται τα σχετικά πιστοποιητικά 

που περιέχονται στο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς 
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Μέρος V –Τελική Δήλωση 

Ο παρακάτω υπογράφων, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV παραπάνω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 Δηλώνω επισήμως ότι καταθέτω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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