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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

                                                                                                                                  Νάουσα,  01/06/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ       Αρίθ. Πρωτ.: 4909 
3

Η
 Υ.ΠΕ.  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                         

                   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
          Προς 
 
Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
Τμήμα  : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
    Γραφείο Προμηθειών     
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
 Νάουσα, 592 00 
Πληροφορίες : H. Θεοδοσιάδου 
Τηλέφωνο : 23323-50232/ 50255       
ΦΑΞ  : 23320 23422 
e-mail  : promithies@gnnaousas.gr  
 
                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ    :Έρευνα στην αγορά για την προμήθεια  Έγχρωμου υπερηχοτομογράφου 

σύγχρονης τεχνολογίας για Μαιευτική και Γυναικολογική χρήση  για τις ανάγκες 
του Γ.Ν.Ημαθίας ,ΥΓ.Μονάδα Νάουσας. 

 
ΣΧΕΤ   :α)Ο Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών ) 
 
             β)Η υπ’αριθμό 10/15-05-2018 (θέμα 27ο)πράξη του Δ.Σ 
    

      Η παρούσα διαδικασία διενεργείται με  την συλλογή προσφορών ,για την 

Απευθείας Ανάθεση κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης  της προμήθειας Έγχρωμου 

υπερηχοτομογράφου σύγχρονης τεχνολογίας για Μαιευτική και Γυναικολογική χρήση    

για τις  ανάγκες της μονάδας Νάουσας προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

(24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ) σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές 

Προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης ,την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για 

την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Γ.Ν.Ημαθίας ,ΥΓ.Μονάδα Νάουσας . 

Η τεχνική καθώς και η οικονομική προσφορά τοποθετούνται σε χωριστούς 

σφραγισμένους φακέλους μέσα στον κύριο φάκελο ,με τις αντίστοιχες ενδείξεις , 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».Οι προσφορές θα είναι σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο). 

Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές με παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του οίκου 

κατασκευής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση 

CE ,  ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 

για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να 

κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά). 

 
             Εφόσον η προμήθεια του είδους παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών της Ε.Π.Υ. καλείστε να αναφέρετε τον  αντίστοιχο κωδικό. Εάν το εν λόγω 

είδος δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών ,παρακαλούνται οι 

ενδιαφερόμενοι να το αναφέρουν σε Υπεύθυνη Δήλωση     

 Η Εταιρία που θα μειοδοτήσει θα πρέπει να υποβάλει : Προς απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Α). Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Β) Φορολογική Ενημερότητα , Γ) Ασφαλιστική 

Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ .2 του Ν.4412/2016, Δ)πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. και 

καταστατικό εταιρίας . 

            
            Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου Νάουσας ,σε σφραγισμένο φάκελο ,έως την Τρίτη 12.06.2018  και ώρα 
11:00π.μ  και η αποσφράγιση θα γίνει την ίδια  μέρα και ώρα. 
   
  

 
 

       Η Αναπλ.Διοικήτρια  
 
 
 
                               ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΡΒΟΥ 
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ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  24.800€ με Φ.Π.Α. 
 

 
 

1. Nα προσφερθεί έγχρωμος υπερηχοτομογράφος σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, 
κατάλληλος για εξετάσεις μαιευτικές και γυναικολογικές, προγεννητικού ελέγχου, μικρών & 
επιφανειακών οργάνων, μαστού, ακτινολογικές κ.λ.π.  

 
2. Να διαθέτει σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης 160.000 καναλιών επεξεργασίας 

τουλάχιστον, με δυνατότητα αναβάθμισης στις μελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας. 
  

3. Να διαθέτει ενσωματωμένη ελεύθερα μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων 
LCD/ LED τουλάχιστον 17”. 

 
4. Να έχει ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση τριών ηλεκτρονικών 

ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (2D / PW / CFM). 
 
5. Να διαθέτει ηχοβόλες κεφαλές convex array, microconvex array, linear array τεχνολογίας 

ευρέος φάσματος συχνοτήτων από 2.0 MHz μέχρι 12.0 MHz τουλάχιστον.   
 
6. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης B-Mode, M-Mode, εγχρώμου Doppler (CFM), 

παλμικού Doppler (PW), Doppler ισχύος  (Power Doppler), Real Time Triplex (B-MODE, 
παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler), καθώς και δυνατότητα λειτουργίας με τεχνική 
τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου. 

 
7. Να διαθέτει στη  βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική απεικόνισης της 2ης αρμονικής 

συχνότητας (Harmonic Imaging) η οποία να λειτουργεί με όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του 
συστήματος. 

 
8. Να διαθέτει στη βασική μονάδα τεχνολογία δημιουργίας εικόνας Compound Imaging για 

βέλτιστη διαφοροδιάγνωσης των ιστών. Να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές Linear, Convex, 
Microconvex και κεφαλές τρισδιάστατης πραγματικού χρόνου απεικόνισης.  

 
9. Να διαθέτει στη βασική μονάδα τεχνολογία επεξεργασίας της εικόνας σε επίπεδο pixel με 

σκοπό τη μείωση του θορύβου και τη βελτίωση της ευκρίνειας. Να λειτουργεί με όλες τις 
ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος. 

 
10. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου 

(3D/4D). Η τεχνική να λειτουργεί με εξειδικευμένες 3D ηχοβόλες κεφαλές. Ο ρυθμός 
εναλλαγής των τρισδιάστατων ογκομετρικών απεικονίσεων να είναι τουλάχιστον 46 
volumes/sec. Να διαθέτει αυτόματη προσαρμογή της γραμμής ορισμού της ογκομετρικής 
λήψης ακολουθώντας την κίνηση του εμβρύου 

 
11. Να δέχεται με ποινή αποκλεισμού – και να προσφερθεί προς επιλογή - ενσωματωμένη 

τεχνική για την απεικόνιση, τον αυτόματο υπολογισμό των διαστάσεων, του όγκου και της 
μέσης τιμής υπόηχων δομών (π.χ. κύστες ωοθηκών / ωοθυλλάκια). 

 
12. Να δέχεται με ποινή αποκλεισμού εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, 

πραγματικού χρόνου απεικόνισης, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 2.0 έως 
5.0 MHz, για εξετάσεις μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο γωνίας σάρωσης 

τουλάχιστον 90 για απεικόνιση τελειόμηνων κυήσεων.   
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13. Να δέχεται με ποινή αποκλεισμού εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex 
τρισδιάστατης, πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, 
γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 

4.0 έως 9.0 MHz με τη μεγαλύτερη δυνατή γωνία σάρωσης οπωσδήποτε άνω των 180 για 
την ταυτόχρονη απεικόνιση ωοθηκών.   
 

14. Να διαθέτει υψηλό δυναμικό εύρος (dynamic range) άνω των 230 db.  
 

15. Να έχει ρυθμό ανανέωσης της εικόνας τουλάχιστον 600 εικόνες / δευτερόλεπτο. 
 

16. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης τουλάχιστον 36 εκατοστά.  
 

17. Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ΖΟΟΜ πραγματικού χρόνου υψηλής ευκρίνειας. 
Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης μεγέθυνσης ΖΟΟΜ σε παγωμένη εικόνα. 
 

18. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη τουλάχιστον 4000 εγχρώμων ή 
ασπρόμαυρων εικόνων, καθώς και μνήμη κυμματομορφών M-MODE και Doppler.  

 
19. Να διαθέτει ειδική τεχνική που επιτρέπει την ακριβή απεικόνιση δύσκολων στην προσέγγιση 

δομών σε μαιευτικές και γυναικολογικές εφαρμογές, παρέχοντας τη δυνατότητα μετακίνησης 
του επιπέδου σάρωσης σε οποιαδήποτε πλάγια κατεύθυνση (δεξιά – αριστέρα) ως προς τον 
άξονα της κολπικής κεφαλής. Η τεχνική αυτή να λειτουργεί με την τρισδιάστατη ενδοκολπική 
κεφαλή πραγματικού χρόνου. 
 

20. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύγχρονα πακέτα μετρήσεων, υπολογισμών και 
αναλύσεων για μαιευτικές εφαρμογές, πολύδυμη κύηση και προγεννητικό έλεγχο με εξαγωγή 
μαιευτικών πινάκων και αναφορών. Να διαθέτει πακέτα μετρήσεων υπολογισμών και 
αναλύσεων για γυναικολογικές εφαρμογές καθώς και πρωτόκολλα κατηγοριοποίησης όγκων 
ωοθηκών βάσει των κριτηρίων ΙΟΤΑ.   

 
21. Να διαθέτει στην βασική σύνθεση τεχνική βιομετρικών μετρήσεων του εμβρύου (BPD, HC, 

AC, ΗL και FL). 
 

22. Να διαθέτει αποθήκευση και διαχείριση των υπερηχογραφικών εξετάσεων σε ενσωματωμένο 
σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB. 
 

23. Να διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM για αποστολή εικόνων προς εκτύπωση σε 
format DICOM καθώς και για μελλοντική σύνδεση στο δίκτυο του Νοσοκομείου (PACS). 

 
24. Να διαθέτει την δυνατότητα εξαγωγής με το πάτημα ενός πλήκτρου, στατικών και 

κινούμενων εικόνων (loop) μέσω email. 
 

25. Να δέχεται και να προσφερθεί προς επιλογή: 
 

 Τεχνική απεικόνισης της στεφανιαίας τομής από τα δεδομένα της ογκομετρικής λήψης με 
δυνατότητα ρύθμισης του πάχους της τομής από 1 έως 20 mm 
 

 Τεχνική παρακολούθησης της πορείας καθόδου του εμβρύου και της θέσης αυτού μέσω 
αυτόματου υπολογισμού της γωνίας της κεφαλής του εμβρύου σε σχέση με τη λεκάνη της 
μητέρας. 

 
 Ειδικό λογισμικό για την ταυτόχρονη απεικόνιση στην οθόνη πολλαπλών παράλληλων 

ανατομικών τομών οποιουδήποτε επιπέδου (x, y, z), ρυθμιζόμενου πάχους τομής, με 
σκοπό την επίτευξη λεπτομερούς ανάλυσης των δεδομένων. Να υπάρχει δυνατότητα 
ελιγμών, σήμανσης και μετρήσεων 
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  ΣΥΝΘΕΣΗ 

 
1. Τα προσφερόμενα μηχανήματα να εμπεριέχουν στην βασική σύνθεσή τους και  σε ενιαία 

τιμή προσφοράς τα πιό κάτω μέρη: 
 

 Βασική μονάδα εγχρώμου Υπερηχοτομογράφου, η οποία να καλύπτει τις απαιτούμενες 
διαγνωστικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
 

 Ηχοβόλο κεφαλή Convex, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 2.0 έως 5.0 
MHz, για εξετάσεις μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο γωνίας σάρωσης 

τουλάχιστον 80 για απεικόνιση τελειόμηνων κυήσεων. 
 

 Ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και 
προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 4.0 έως 9.0 MHz με 

τη μεγαλύτερη δυνατή γωνία σάρωσης οπωσδήποτε άνω των 180 για την ταυτόχρονη 
απεικόνιση ωοθηκών.    

 

 Να προσφερθούν 3 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας με παροχή υπηρεσιών εξ 
αποστάσεως διάγνωσης. 

 

 Ασπρόμαυρο θερμικό εκτυπωτή 
 

 
Επιπλέον να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι ηχοβόλες κεφαλές και όλες οι ζητούμενες 
προς επιλογή επεκτάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών 
χαρακτηριστικών.  

 
 

 

 


