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Α)Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος υπερηχοτομογραφίας 
 

ΣΒ1 ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης, της πλέον σύγχρονης ψηφιακής 
τεχνολογίας, και να είναι εφοδιασμένος με όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές με 
δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων (ποσοτικοποίηση).  

   Το ζητούμενο σύστημα να αποτελείται από: 

1. Βασική μονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 
 

2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array τύπου single crystal με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 
από 1.0 έως τουλάχιστον 5.0 MHz για εξετάσεις     άνω και κάτω κοιλίας, ενδοκοιλιακών 
αγγείων κλπ. με δυνατότητα ελαστογραφίας, να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο οδηγό 
βιοψίας. 
 

3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array τύπου Matrix με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 7.0 
MHz έως τουλάχιστον 15.0 MHz, για υψηλής ανάλυσης εξετάσεις μαστού (άνω των 
χιλίων κρυστάλλων) και μεγάλη επιφάνεια σάρωσης 50mm τουλάχιστον για μέγιστη 
ευκολία κατά την σάρωση, με δυνατότητα ελαστογραφίας. 
 

4. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 4.0 MHz έως 8.0 
MHz, για εξετάσεις αγγείων και εν τω βάθει οργάνων με δυνατότητα ελαστογραφίας. 
 

5. Ηχοβόλο κεφαλή Microconvex  Array ενδοκοιλοτική με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας 
από 3.0 MHz έως 8.0 MHz,  με δυνατότητα ελαστογραφίας, να συνοδεύεται από 
μεταλλικό επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας. 
 

6. Ηχοβόλο κεφαλή Microconvex  Array παιδιατρική  με εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 
3.0 MHz έως 10.0 MHz, για παιδιατρικές εξετάσεις. 

 
7. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση έγχρωμο Laser εκτυπωτή για απευθείας εκτύπωση σε 

σελίδα Α4.    
8. Επίσημο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική γλώσσα. 
9. Επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα. 
 

 
 

15
% 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ  

 
Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital 
beamformer) 

Nα περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία 

 ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

                                                 
1
 Συντελεστής βαρύτητας, για την διενέργεια διαγωνισμών με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά 



 Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της 
Ιατρικής 

Ακτινολογία, Παιδοακτινολογία, Εξετάσεις 
μαστού, Αγγειολογία, Γυναικολογία/ 
Μαιευτική, Μυοσκελετικές εξετάσεις, 
Ουρολογία, καρδιολογία κλπ. 

12
% 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ  

 Εύρος συχνοτήτων (1-18 MHz). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι 
διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. 

 Ηχοβόλες κεφαλές Convex/ microconvex NAI  από 2 MHz έως 9 MHz 

 Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array NAI  από 3 MHz έως 18 MHz 

 Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array NAI  από 2 MHz έως 9 MHz 

 
Ηχοβόλος κεφαλή microConvex ενδοκοιλοτική 
(ενδοκολπική/διορθική) 

NAI  από 4 MHz έως 9 MHz 

 Ηχοβόλες κεφαλές τύπου Matrix Array 

NAI - Tεχνολογία διάταξης πολλαπλών 
σειρών κρυστάλλων (Matrix) σε 
σχέση με τις συμβατικές κεφαλές για 
εξετάσεις γενικής ακτινολογίας, 
μέγιστης ευκρίνειας και διαγνωστικού 
επιπέδου.  

 
Ηχοβόλες κεφαλές 4D - Convex/ Linear/ 
Microconvex ενδοκοιλοτική 

ΝΑΙ από 2 MHz έως 13 MHz 

 Linear ειδικού σχήματος  ή Τ ή Hockey Stick ΝΑΙ από 7 MHz έως 15 MHz 

 Άλλες ηχοβόλες κεφαλές Να αναφερθούν και να προσφερθούν 
προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες 
κεφαλές. Να περιγραφεί η τεχνολογία 
τους προς αξιολόγηση. 

15
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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) 

 Συχνότητα/ ταχύτητα του Doppler 
Να ρυθμίζεται & να απεικονίζεται στην 
οθόνη 

 PW Doppler  ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 PW Doppler HiPRF ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Tissue Harmonic Imaging 

ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά - Σε 
όλους τους τύπους των ηχοβόλων 
κεφαλών, ήτοι Convex Array, Linear 
Array, Sector Phased Array και 
ογκομετρικές ηχοβόλες κεφαλές. Να 
αναφερθούν αναλυτικά προς 
αξιολόγηση). 

 Real Time Triplex Mode (ταυτόχρονη ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά)  



απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, εικόνας Β-
ΜODE, παλμικού Doppler και εγχρώμου 
Doppler) 

 Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan) 

ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά – Να 
λειτουργεί σε συνδιασμό με μελέτη 
αιμάτωσης των περιοχών 
ενδιαφέροντος με έγχρωμο Doppler.) 

 Πανοραμική Απεικόνιση (Panoramic View) ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 
Τρισδιάστατης απεικόνισης οργάνων και της 
αγγείωσης αυτών 

ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά - Να 
λειτουργεί με όλες τις συμβατικές 
απεικονιστικές κεφαλές και 
οπωσδήποτε αυτών της βασικής 
σύνθεσης.) 

 Τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου απεικόνιση 
(Real Time 3D/4D) 

ΝΑΙ   (Να προσφερθεί προς επιλογή - Να 
λειτουργεί με χρήση εξειδικευμένων 
ογκομετρικών κεφαλών (κυρτές, 
γραμμικές και ενδοκοιλοτικές), 
συχνοτήτων 4.0 MHz έως 13.0 MHz 
τουλάχιστον.) 

15
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία 
δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου 
αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για 
επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης 
(διακριτικής ικανότητας) 

ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά - Η 
τεχνική αυτή να λειτουργεί με κεφαλές 
τύπου Linear, Convex, Microconvex, 
ογκομετρικές 3D, σε συνδυασμό με 
τις βασικές τεχνικές απεικονίσης B-
mode, Harmonic Imaging, Color 
Flow, PW Doppler και να 
ενεργοποιείται κατά βούληση με το 
πάτημα ενός πλήκτρου) 

 

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 

ΝΑΙ   (Η τεχνική να λειτουργεί σε όλους 
τους απεικονιστικούς ηχοβολείς 
συμπεριλαμβανομένων των 
τρισδιάστατων ογκομετρικών 
ηχοβολέων και σε συνδυασμό με τις 
βασικές τεχνικές απεικονίσης B-
mode, Harmonic Imaging, Color 
Flow, PW Doppler. Να λειτουργεί 
κατά την διάρκεια της εξέτασης αλλά 
και σε εικόνες αρχείου για διεξοδική 
μελέτη και υψηλής ακρίβειας 
διάγνωση. 

 Τεχνική ανίχνευσης σκιαγραφικών μέσων 
(Contrast Harmonic) κατάλληλου μηχανικού 
δείκτη (ΜΙ) με δυνατότητα εξαγωγής καμπυλών 
TIC - (Time Intensity Curves) 

ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) - Να 
λειτουργεί σε ποικιλία κεφαλών 
δισδιάστατης απεικόνισης. Καθώς  
και σε ογκομετρικές κεφαλές. Να 
εφαρμόζεται για διεξοδική μελέτη 
εξετάσεων άνω-κάτω κοιλιάς, 



επιφανειακών οργάνων (μαστού, 
θυρεοειδούς, σιελογόνων αδένων 
κ.λ.π), ενδοκοιλοτικών οργάνων 
(προστάτη κ.λ.π), διακρανιακές. Να 
διαθέτει επίσης εξειδικευμένο 
πρόγραμμα ποσοτικής ανάλυσης με 
εξαγωγή καμπυλών 
ποσοτικοποίησης Time Intensity 
Curves.  

 Τεχνική μελέτης και ανάδειξης της 
ελαστικότητας των ιστών με την μέθοδο πίεσης 
από τον εξεταστή (Strain Elastography) η οποία 
να εφαρμόζεται σε πολλαπλές ανατομικές 
περιοχές και όργανα για την εκτίμηση των 
ευρημάτων που εμφανίζονται και με 
δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων.  

ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά -  Να 
λειτουργεί με κεφαλές τις βασικής 
σύνθεσης οι οποίες να αναφερθούν) 

 

Τεχνική μελέτης και ανάδειξης της 
ελαστικότητας των ιστών ανεξάρτητη από την 
πίεση που ασκεί ο εξεταστής (Shear Wave 
Elastography) για την ταυτοποίηση ανατομικών 
περιοχών που παρουσιάζουν πιθανότητα 
κακοήθειας στην υπερηχογραφική B-mode 
εικόνα. Η τεχνική να εφαρμόζονται σε 
πολλαπλές ανατομικές περιοχές (Ηπαρ – 
Μαστός)και όργανα του σώματος, για την 
εκτίμηση των ευρημάτων που εμφανίζονται και 
με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών 
δεδομένων.  

ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά) -  Να 
λειτουργεί με κεφαλές τις βασικής 
σύνθεσης, τουλάχιστον μία convex 
και μία linear οι οποίες να 
αναφερθούν) 

 
Τεχνική Αυτόματης μέτρησης του ενδοθηλίου 
(Auto IMT) 

ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

Να διαθέτει εξελιγμένη μη συμβατική και μη 
επεμβατική τεχνική ανίχνευσης αιμάτωσης σε 
περιοχές ιδιαίτερα χαμηλών αιμοδυναμικών 
ροών στην υπερηχογραφική εικόνα, εφαρμογή 
ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις αγγειακών 
θρομβώσεων/μεγάλων στενώσεων ή στη 
μελέτη αιμάτωσης ύποπτων για κακοήθεια 
ευρημάτων κ.λ.π. 
Να εφαρμοζεται με ή χωρίς doppler. 

ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

Συνδυαστική τεχνική συγχρονισμού της 
απεικόνισης στην οθόνη του 
υπερηχοτομογράφου, της εικόνας του 
υπερηχοτομογράφου σε πραγματικό χρόνο με 
λήψεις/ακολουθίες εικόνων άλλων 
απεικονιστικών συστήματων όπως CT, MR, 
PET-CT και προηγούμενες εξετάσεις του 
υπερηχοτομογράφου επιτρέποντας την 
ογκομετρική πλοήγηση στις ακολουθίες αυτές 
καθώς και με συνδιασμό τεχνικών 
σκιαγραφικών και ελαστογραφίας. 

ΝΑΙ  (Να προσφερθεί προς επιλογή) 



 

Τεχνική σύγκρισης εικόνων παλαιότερων 
εξετάσεων του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο 
με την τρέχουσα εξέταση, κατάλληλη για 
παρακολούθηση και σταδιοποίηση των 
ογκολογικών ασθενών, στην εκτίμηση των 
χειρουργικών ασθενών κλπ. 

ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

Τεχνική για δυνατότητα απεικόνισης της 
στροβιλώδους ροής σε στενώσεις αγγείων τόσο 
με τεχνικές Doppler όσο και με τεχνικές 
ανίχνευσης αιματικών ροών χωρίς χρήση 
Doppler. 

ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά για 
αξιολόγιση) 

 
Αυτόματος υπολογισμός αιμοδυναμικών 
δεικτών σε πραγματικό χρόνο. 

ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά – Να 
λειτουργεί κατά την διάρκεια της 
εξέτασης αλλά και σε αποθηκευμένη 
φασματική ροή.)  

 
Σημεία ή ζώνες εστίασης (focus points or focal 
zones ) 

≥ 7 focus points  ή   ≥ 3 focal zones 

 Υψηλό Δυναμικό Εύρος  (Dynamic Range) 
≥ 270 db (Δυνατότητα ρύθμισης από τον 

χρήστη σε επίπεδα τα οποία να 
αναφερθούν) 

 Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 2300 f/sec 

 
Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση 
κεφαλών 

≥ 4 

 Βάθος σάρωσης ≥ 30 cm 

 Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 
Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες της κλίμακας του 
γκρι 

ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά - Να 
αναφερθούν) 

 Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης 
ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά - Να 

περιγραφεί η τεχνολογία προς 
αξιολόγηση) 

 Έγχρωμη LCD - TFT Οθόνη  ≥21” 

 
Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη 
απεικόνισης 

ΝΑΙ  (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

 Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software ΝΑΙ  (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

 Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης ΝΑΙ   (Να περιγραφούν αναλυτικά - Διπλή 
απεικόνιση (δεξιά-αριστερά) κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης εικόνας B-
mode/B-mode+CFM για ταυτόχρονη 
αξιολόγηση της εικόνας με και χωρίς 
έγχρωμο Doppler, B-mode/ B-
mode+Contrast, B-mode/ B-
mode+Elastography ώστε να 
επιτυγχάνεται η πλέον ακριβής 
παρατήρηση τόσο ανατομικών 
δομών όσο και της αιμοδυναμικής 
ροής καθώς και της ελαστικότητάς 
τους. 



 
Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) για 
μέτρηση αποστάσεων 

≥ 8 

 
Εργονομία συστήματος (Κονσόλα χειρισμού, 
οθόνη αφής, ρύθμιση ύψους, περιστροφή κλπ) 

ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά το 
σύστημα προς αξιολόγηση 

3% ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ  

 Μονάδα σκληρού δίσκου 
ΝΑΙ   ενσωματωμένος (Να περιγραφεί 
αναλυτικά) 

 Οδηγός DVD  
ΝΑΙ   ενσωματωμένος (Να περιγραφεί 
αναλυτικά) 

 USB/ Flash drive ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 
Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη 
ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων 

ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 
Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post 
processing) 

 ΝΑΙ   (Nα Να περιγραφεί αναλυτικά - Nα 
υπάρχει δυνατότητα επέμβασης και 
επεξεργασίας των ψηφιακών 
δεδομένων σχηματισμού των 
αποθηκευμένων εικόνων για 
επαναδιάγνωση από τους εξεταστές. 
Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε 
απεικονιστικές παραμέτρους όπως 
δυναμικό εύρος, ενίσχυση B-mode, 
TGC, εγχρώμου Doppler, παλμικού 
Doppler, αντιστροφή φάσματος, 
γωνία Doppler, κλπ.) 

2% ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΒΙΟΨΙΑΣ  

 Έγχρωμος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4) ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Ασπρόμαυρο καταγραφικό ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 Έγχρωμο καταγραφικό ΝΑΙ  (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

 Kit βιoψίας ηχοβόλων κεφαλών  ΝΑΙ  (Να προσφερθούν προς επιλογή 
όλα τα   διαθέσιμα kits βιοψίας) 

8% ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών 
ΝΑΙ (Βασικό-Να περιγραφεί 
αναλυτικά) 

 Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών 
ΝΑΙ (Βασικό-Να περιγραφεί 
αναλυτικά) 

 
Πακέτο Μαιευτικών/Γυναικολογικών 
εφαρμογών 

ΝΑΙ (Βασικό-Να περιγραφεί 
αναλυτικά) 

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

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 Σύστημα επικοινωνίας DICOM  Full DICOM 

 
Θύρες Ethernet, HDMI, USB για συνδέσεις και 
μεταφορά σήματος 

ΝΑΙ 



 
Δυνατότητα αντιμετώπισης και διάγνωσης 
βλαβών από απόσταση – Remote Service 

ΝΑΙ 

 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

  Να υπάρχει δυνατότητα προστασίας του 
μηχανήματος σε περιπτώσεις πτώσεις της τάσης  
ρεύματος και ταυτόχρονα η δυνατότητα 
λειτουργίας για μία (1) ώρα τουλάχιστον σε 
περίπτωση ολικής διακοπής ρεύματος με 
ενσωματωμένη μπαταρία στο μηχάνημα. 

ΝΑΙ – Να περιγραφή αναλυτικά. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Κατά πάγια νομολογία η επιτροπή προδιαγραφών ορίζει τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου και του τμήματος. 
 
ΣΥΝΟΛO  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ  70% 
 
 
 
 
Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητουμένων.  
 
2. Ο ζητούμενος υπέρηχος θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής 
τεχνολογίας. Να ανήκει στην πιο σύγχρονη εμπορική σειρά του 
κατασκευαστικού οίκου. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από επίσημες 
βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.  
 
3. Να συνταχθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα, 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 ξενόγλωσσα φυλλάδια.. 
Να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα επιπλέον των ζητουμένων χαρακτηριστικά 
και δυνατότητες. Συστήματα με καλύτερα χαρακτηριστικά των ζητουμένων 
σαφώς θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν προσθετικά.  
 
4. Να κατατεθεί, για αξιολόγηση και βαθμολόγηση, τιμοκατάλογος όλων των 
κεφαλών, προγραμμάτων (hardware, software), ανταλλακτικών, συντήρησης 
κλπ για τον συγκεκριμένο υπέρηχο, ο οποίος θα είναι δεσμευτικός για ένα, 
τουλάχιστο, επιπλέον χρόνο μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης. Η διάρκεια 
του επιπλέον χρόνου θα αξιολογηθεί. Μετά την λήξη του χρόνου δέσμευσης 
και μέχρις συμπληρώσεως δεκαετίας η αναπροσαρμογή θα γίνεται με βάση 
τον δείκτη τιμών Καταναλωτή.  
 
5. Να πληρούνται, για τον συγκεκριμένο υπέρηχο, όλοι οι κανονισμοί 
ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE 
Mark, medical grade κλπ) καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
 



6. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για 
τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς 
και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί 
την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004, καθώς και για το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής 
Απόφασης ΔΥ8δ/1348/16-01- 04 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της 
Ελλάδας. 
 
 7. Ο υπέρηχος θα πρέπει να διαθέτει και να έχει “ανοιχτά” για χρήση όλα τα 
διαθέσιμα προγράμματα και εφαρμογές λογισμικού για 6 μήνες μετά την 
παραλαβή με επίσημη άδεια του κατασκευαστή.   
 
8. Ο υπέρηχος θα πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον, για το ίδιο χρονικό 
διάστημα, με μια κεφαλή, για χρήση, επιλογής του Νοσοκομείου. 
 
 9. Όλοι οι συμμετέχοντες στη αξιολόγηση έχουν την υποχρέωση, σε 
συνεργασία και συνεννόηση με την επιτροπή διαγωνισμού, να μεταφέρουν για 
επίδειξη τα μηχανήματα τους σε κοινό χώρο του Νοσοκομείου και για το ίδιο 
χρονικό διάστημα, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και του προσωπικού 
που θα χρησιμοποιήσει, θα υποστηρίξει και θα συντηρήσει το μηχάνημα.  
 
10. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και 
επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.  
11. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια.  
12. Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη 
ανταλλακτικών. 
 
ΟΜΑΔΑ “Β” ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ (Συντελεστής 
βαρύτητας 30%) 
 Προσφερόμενος χρόνος εγγύησης 12%  
 Εκπαίδευση / Τεχνική υποστήριξη 12% 
 Χρόνος παράδοσης 6%  
 ΣΥΝΟΛO ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ   
30% 
 
 


