
 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 4256 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  01-04-2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

 ( Ρομποτικό σύστημα εγγραφής ιατρικών εικόνων σε CD  , Ελατήρια ανάρτησης οροφής 

ακτινολογικού  ) 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  06 / 04 / 2022 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                       

 

 

 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

                                                                                                                   

                                                                                                               



 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr ). 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

                                                                

                           

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄  
 

 

                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                          

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

524 
ΨΟΤΦ46906Κ-

ΑΧΝ  

9.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ CD / DVD  
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ : 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592626( κα 
Κολοβού Δήμητρα  

,Τεχνολόγος  )  

699 
ΩΧΗΝ46906Κ-

9ΕΞ  

3.250,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

ΣΤΟΝ Β΄ ΘΑΛΑΜΟ ( ΤΕΠ ) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ODEL  

8 
ΤΜΗΜΑ : 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ : 
BIOΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

: 210-4592232( κος  
Νικηφόρος Γεώργιος , 

Προϊστάμενος 
Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας ) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (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 κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός   ΕΟΦ  

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                       

 



 

 

 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά : 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ 

        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

  ( Α.Ε.  524 )   

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ CD/DVD  

 

To προσφερόμενο σύστημα να είναι τελευταίας γενιάς , πλήρες , καινούργιο & κατάλληλο για 

χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον , για την αυτόματη εγγραφή ιατρικών εικόνων DICOM 

σε δίσκους CD/DVD . Να περιλαμβάνει :  

 
1. Ρομποτικό σύστημα εγγραφής εικόνων το οποίο να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω 

τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 Τουλάχιστον δύο ( 2 ) οδηγούς εγγραφής CD/DVD recorder  

 Inject εκτυπωτή ετικετών στην επιφάνεια των εκτυπώσιμων δίσκων CD/DVD 

 Να διαθέτει μεμονωμένα μελανοδοχεία για κάθε χρώμα για καλύτερη εξοικονόμηση 

 Τουλάχιστον 2 θήκες εισαγωγής  δίσκων συνολικής χωρητικότητας 100 δίσκων . 

 1 θήκη εξαγωγής τουλάχιστον 5 δίσκων  

 Ονομαστική παραγωγικότητα άνω των 25 CD/ ω  ή 10 DVD / ω  

 Nα διαθέτει θήκη εξαγωγής των εγγεγραμμένων δίσκων . 

 Οθόνη ενδείξεων κατάστασης συστήματος ( επάρκεια  αναλωσίμων / μελανιών , 

σφάλματα κλπ )  

2. Σταθμός χειρισμού του ρομποτικού συστήματος με κατ΄  ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά :  

 Υπολογιστικό σύστημα τύπο All In One : i5 CPU / 4GB RAM , HDD 256GB / W10PRO 

64 bit,  23΄΄ LED MONITOR  

 Λογισμικό λήψης και εγγραφής DICOM ιατρικών εικόνων σε CD / DVD :  

o Λήψη ιατρικών εικόνων μέσω DICOM από απεριόριστο αριθμό 

απεικονιστικών συστημάτων  

o Αυτόματη λειτουργία εγγραφής των ληφθέντων μέσω DICOM , εξετάσεων / 

εικόνων σε CD / DVD. Αυτόματη επιλογή δίσκου CD ή DVD  ανάλογα με το 

μέγεθος της εξέτασης  

o Αυτόματη Εγγραφή σημερινών εξετάσεων σε προκαθορισμένη ώρα της 

ημέρας .  

 



o Επιλογή χειροκίνητης λειτουργίας για εγγραφή επιλεκτικών εξετάσεων σε 

CD / DVD . 

o Δυνατότητα καθορισμού ξεχωριστών προφίλ / ετικέτας δίσκων ανά 

μηχάνημα .  

o Εμφάνιση των προσωρινά αποθηκευμένων εξετάσεων σε λίστα με 

ενσωματωμένη λειτουργία επισκόπησης & επεξεργασίας εικόνων 

επιλεκτικών εξετάσεων .  

o Να διαθέτει προκαθορισμένη λίστα απεικόνισης των σημερινών εξετάσεων 

καθώς και αναζήτηση εξετάσεων τουλάχιστον βάσει ημερομηνίας .  

o Η λίστα εξετάσεων να διαθέτει ρύθμιση επιλογής των εμφανιζόμενων 

στηλών ( στοιχεία ασθενή , εξέτασης κλπ ) καθώς και ταξινόμηση βάσει 

επιλεγμένης στήλης .  

o Για την διασφάλιση της επάρκειας του αποθηκευτικού χώρου , να 

περιλαμβάνει ρύθμιση αυτόματης διαγραφής εξετάσεων βάσει  

ημερομηνίας .  

o Γραφική ένδειξη της κατάστασης των μεμονωμένων μελανιών  και της 

κατάστασης του συστήματος.  

o Αυτόματη εγγραφή στοιχείων ασθενή και εξέτασης στην εκτυπώσιμη 

επιφάνεια κάθε δίσκου CD / DVD  .  

o Να διαθέτει πλήρη συμβατότητα με τα είδη υπάρχοντα ή μελλοντικά 

ρομποτικά συστήματα ( παρόμοιου τύπου  ) του Νοσοκομείου για την 

ανταλλαγή δεδομένων μέσω πρωτοκόλλου DMNP .  

o Ρύθμιση παραμέτρων ψηφιακού περιεχομένου δίσκων ( DICOM DIR 

METHOD 1 / METHOD 2 ) . 

o Να εγγράφεται αυτόματα DICOM viewer σε κάθε δίσκο για την επισκόπηση 

& επεξεργασία εικόνων σε συμβατικούς υπολογιστές .  

o Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία  93/42 . 

3. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση , ρύθμιση και την εκπαίδευση των 

χρηστών στη λειτουργία των  μηχανημάτων , στο χώρο του Νοσοκομείου . Τυχόν έξοδα 

μετακίνησης και διαμονής του τεχνικού της εταιρείας  καθώς και τα έξοδα αποστολής του 

εξοπλισμού  βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001: 2015 , ISO 13485 : 2016 ( διακίνηση 

και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων ) , ISO 14001 : 2015 ( εφαρμογή 

συστήματος  περιβαντολλογικής διαχείρισης ) , ISO 45001 ( εφαρμογή συστήματος 

διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία ) , να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής 

απόφασης ΔΥ8δ / Γ.Π. οικ. / 1348 / 2004 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής  διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117 / 2004 καθώς και να είναι 

εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ . Ο κατασκευαστής του 

συστήματος να διαθέτει ISO 13485 .  

5. Να περιλαμβάνεται εγγύηση 1 έτους για εργασίες και ανταλλακτικά πλην των αναλωσίμων 

όπου ΄΄ Αναλώσιμα ΄΄  θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής 

περιορίζεται με την πάροδο του χρόνου και από την χρήση τους (όπως μελάνια , CD/DVD , 

recorder )  

 

 
 

 

 

 

 

 


