
 

 

         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ               
 
                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                                                                                               ΑΔΑ: ΨΛΜ046906Ψ-ΟΗΔ 

                                                                                     
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ       
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                
            "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"             Νίκαια, 25/11/2021 
- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. πρωτ.:   52728 
                "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"                                                                                                      
                   ----------------------          

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ  

 
Έχοντας υπ΄όψη: 
1. Τον Ν. Δ. 2362/95 Δημοσίου Λογιστικού 
2. Τον Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα  
3. Τον Ν. 2955/01 Προμήθειες Νοσοκομείων 
4. Τον Ν. 2889/01 Περιφερειακή Συγκρότηση του Ε.Σ.Υ. 
5. Τον Ν. 3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
6. Τον Ν. 3527/07 Κύρωση συμβάσεων Νομικών προσώπων του Υ. Υ. & Κ. Α. 
7. Τον Ν. 3580/07 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υ. Υ. & Κ. Α. όπως αυτός  

συμπληρώθηκε με τον Ν. 3846/10 
8. Τον Ν. 4412/16  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
9. Την υπ’ αρ. πρωτ.: Α4Γ/Γ.Π.οικ.47319/19-6-18 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, 
10. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 45709/18-10-2021 πρακτικό της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών 

με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, για την προμήθεια εξοπλισμού για τη 
διενέργεια της εξέτασης ERCP, για την κάλυψη των αναγκών του  Γαστρεντερολογικού 
τμήματος του Νοσοκομείου μας και λόγω του επείγοντος του θέματος, 

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ 
Προκειμένου να καθοριστεί το ενδεικτικό κόστος του αιτούμενου, προς προμήθεια, 
είδους: 

- εξοπλισμού ERCP (που αποτελείται από έναν επεξεργαστή εικόνας βίντεο 
ενδοσκοπίων full high definition, μια πηγή φωτισμού, μια οθόνη full high definition, 
ένα σύστημα CO2, ένα τροχήλατο μεταφοράς & αποθήκευσης, ένα monitor και 
τουλάχιστον ένα ενδοσκόπιο πλάγιας όρασης), την εκ νέου πρόσκληση 
ενδιαφερόμενων εταιρειών, λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, 
προκειμένου να καταθέσουν έως 17/12/2021 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 
15:00μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, φακέλους στους οποίους θα 
περιλαμβάνονται ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ανά είδος και τεχνικά φυλλάδια 
(ενημερωτικά έγγραφα –  prospectus - κόστος), σύμφωνα με τις συνημμένες 
τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να αποσταλούν στην 2η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου προς τεκμηρίωση του αιτήματος του Νοσοκομείου και έγκριση 
σκοπιμότητας διενέργειας του εν λόγω Δημόσιου-Ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 
              Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
                                                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΜΥΤΟΓΛΟΥ   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ERCP ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

- Το  συγκρότημα να δύναται να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του τμήματος για το οποίο 

προορίζεται.  

- Το συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες σύστημα video ενδοσκόπησης κατάλληλο για 

επεμβατικές πράξεις ERCP, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε 

τεχνολογίας. 

- Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, οι οποίοι να αναφερθούν και να 

πιστοποιηθούν. 

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ  

Το συγκρότημα πρέπει να αποτελείται από τα κατωτέρω τμήματα:  

1. Τελευταίας γενιάς βίντεο-επεξεργαστή εικόνας FULL HD. 

2. Πηγή ψυχρού φωτισμού LED. 

3. Δύο (2) Εύκαμπτα βιντεο-δωδεκαδακτυλοσκόπια (επεμβατικά) με αποσπώμενο κάτω 

άκρο   

4. Συσκευή παροχής CO2. 

5. Αντλία παροχής νερού. 

6. Επίπεδη ενδοσκοπική οθόνη απεικόνισης FULL HD 

7. Τροχήλατο στήριξης και μεταφοράς. 

8. Αναρρόφηση. 

 

Β.1.   ΒIΝΤΕΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 

1. Να είναι τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία 

εικόνας, να είναι συμβατός με ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης με 

αισθητήρες εικόνας CCD & CMOS. 

2. Να παρέχει ενδοσκοπική εικόνα υψηλής ευκρίνειας (Full High Definition) και ανάλυσης 

1920 x 1080 pixels. 

3. Να διαθέτει εξελιγμένο οπτικό σύστημα χρωμοενδοσκόπησης. Να περιγραφεί η 

τεχνολογία προς αξιολόγηση. 

4. Να διαθέτει σύστημα βελτίωσης της εικόνας καθώς και δυνατότητα ηλεκτρονικής 

μεγέθυνσης σε πολλά επίπεδα. 

5. Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης της φωτομέτρησης (Iris control) για την αυτόματη 

προσαρμογή της φωτεινότητας. 

6. Να διαθέτει σύστημα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας, όπως επίσης να έχει σύστημα 

αποθήκευσης ρυθμίσεων. 

7. Να διαθέτει εσωτερικό ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης καθώς και υποδοχή 

εισαγωγής για τοποθέτηση αποθηκευτικής μνήμης USB. 

8. Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους σύνδεσης περιφερειακών συστημάτων για 

απεικόνιση σήματος FULL HD(1080 γραμμές σάρωσης). Να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση. 

9. Να συνοδεύεται από κατάλληλα εξαρτήματα και περιφερειακά κατάλληλα για την ορθή 

λειτουργία χρήσης. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

 

Β.2   ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤIΣΜΟΥ 

1. Να είναι τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας και να διαθέτει σύστημα πολλαπλού 

φωτισμού με ανεξάρτητα LED. Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση. 

2. Να διαθέτει και να συνεργάζεται απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα 

χρωμοενδοσκόπησης. Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση. 

3. Να είναι κατάλληλη για ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας με αισθητήρες εικόνας CCD & 

CMOS. 
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4. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας αυτόματα ή χειροκίνητα σε 

διαφορετικά επίπεδα. 

5. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία αέρα που να ρυθμίζεται σε τουλάχιστον τρία επίπεδα. 

 

Β.3  ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΒΙΝΤΕΟ-ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑ (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ)  

1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τελευταίας τεχνολογίας και να διαθέτει έγχρωμο 

αισθητήριο εικόνας πολύ υψηλής ανάλυσης. 

2. Να είναι συμβατό με βίντεο-επεξεργαστή υψηλής ευκρίνειας (Full High Definition) και 

υψηλής ανάλυσης 1920 x 1080. 

3. Να έχει την δυνατότητα χρωμοενδοσκόπησης. Να περιγραφεί η τεχνολογία προς 

αξιολόγηση. 

4. Να διαθέτει ειδικό κλειστό σύστημα του μηχανισμού κίνησης του όνυχα και μηχανισμό 

κλειδώματος με δυνατότητα παγίδευσης του συρμάτινου οδηγού. 

5. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο ευκάμπτου σωλήνα μικρότερη ή ίση από 11,3 mm για 

την μικρότερη δυνατή δυσφορία του ασθενή. 

6. Να διαθέτει μήκος εργασίας τουλάχιστον 1240mm για την διενέργεια όλων των 

επεμβατικών πράξεων. 

7. Να διαθέτει εύρος οράσεως τουλάχιστον  ≥ 95
ο
 μοίρες και γωνία οράσεως retro 

τουλάχιστον ≥ 5
ο
 μοιρών. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση. 

8. Να διαθέτει κανάλι εργασίας με διάμετρο τουλάχιστον 4.2mm. 

9. Ο όνυχας να διαθέτει μηχανισμό για την σταθερή στερέωση του οδηγού σύρματος. 

10.  Να έχει δυνατότητα γωvιώσεων κατ’ ελάχιστο: άνω 120°, πρoς τα κάτω 90°, πρoς τα 

δεξιά 110°, πρoς τα αριστερά 90°. 

11.  Να είναι πλήρως στεγανό και να μπορεί να απολυμανθεί σε χημικά απολυμαντικά. 

12.  Να έχει την δυνατότητα εύκολου και γρήγορου καθαρισμού του κάτω άκρου καθώς και 

του ειδικού όνυχα παγίδευσης του συρμάτινου οδηγού, με αφαίρεση και απόρριψη του 

ειδικού καλύμματος του κάτω άκρου. 

13.  Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών 

 

Β.4  ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση. 

2. Να διαθέτει ενδείξεις για τον έλεγχο της ποσότητας αερίου CO2 στην φιάλη και να 

ειδοποιεί τον χρήστη όταν η ποσότητα αερίου στην φιάλη δεν είναι επαρκής. 

3. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αερίου. 

4. Να διαθέτει ικανότητα πίεσης του αερίου CO2 ίση ή μεγαλύτερη από 45 kPa. 

5. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρική παροχή ή με ξεχωριστό δοχείο διοξειδίου του 

άνθρακα. 

6. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την χρήση της. 

 

Β.5  ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 

1. Να διαθέτει συνδεσιμότητα με το κανάλι βιοψίας των ενδοσκοπίων και με το κανάλι 

water jet. 

2. Να διαθέτει περιστροφική αντλία ελεγχόμενης ροής του ύδατος. 

3. Να διαθέτει ειδικό ποδοδιακόπτη ενεργοποίησης και ρύθμισης της ροής του νερού. 

4. Να διαθέτει μέγιστη ροή τουλάχιστον 500ml/min. 

5. Να διαθέτει μικρές διαστάσεις και βάρος ώστε να προσαρμόζεται εύκολα σε τροχήλατο 

ενδοσκοπικού πύργου. 

 

Β.6  ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ FULL HD 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον ≥ 24’’ TFT/LCD ή LED 

Backlight ειδική για ιατρική απεικόνιση. 

2. Να είναι υψηλής ευκρίνειας Full High Definition, με υψηλή ανάλυση 1920 x 1080 

pixels, φωτεινότητα, αντίθεση και υψηλή ταχύτητα απόκρισης. 

3. Να διαθέτει κατάλληλες θύρες εισόδου/εξόδου αναλογικές και ψηφιακές. 
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Β.7  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

1. Να είναι στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, εργονομικά σχεδιασμένο, κατάλληλο για 

νοσοκομειακή χρήση. 

2. Να διαθέτει τέσσερις τροχούς και σύστημα πέδησης στους δύο εξ αυτών  τουλάχιστον. 

3. Να διαθέτει ειδική θέση για την ασφαλή τοποθέτηση του ενδοσκοπίου. 

4. Να διαθέτει ειδική θέση για την τοποθέτηση της οθόνης και των υπόλοιπων συσκευών 

του συστήματος.  

5. Να διαθέτει ειδικό κανάλι στο πλάι του τροχηλάτου για την τοποθέτηση των καλωδίων 

τροφοδοσίας και σύνδεσης των συσκευών, καθώς και του πολύμπριζου για την 

τροφοδοσία με ρεύμα. 

 

Β.8  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

1. Να είναι κατάλληλη για συνεργασία με τα ενδοσκοπικά όργανα (χαμηλού κενού). 

2. Να φέρει μία φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5 lt, να φέρει αντιβακτηριδιακό 

φίλτρο και σύστημα αποφυγής υπερπλήρωσης. 

3. Να διαθέτει πλήρως αυτoματoπoιημέvη ροή, ενδείξεις χωρητικότητας. 

4. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων, κατάλληλη για εύκολη μεταφορά. 

 

 

  ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 

 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται, να εγκαταστήσει τα μηχανήματα στο χώρο που θα του 

υποδείξει ο επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος και να αναλάβει της εργασίες και τα 

υλικά που θα χρειαστούν για την εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των 

μηχ/των χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του νοσοκομείου.  

 Να διαθέτει CE mark , τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του προμηθευτή, για την 

διακίνηση  ΕΝ ISO 9001:2008 ή EN ISO 13485:03  και όσον αφορά την τεχνική 

υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων το  EN ISO 13485:03.  (επί ποινή 

αποκλεισμού) . 

 Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) δύο ετών και κατά την 

εγγύηση να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

 Να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον  για δέκα (10) έτη 

 Να δοθεί επίσης το κόστος για την επισκευή και συντήρηση μετά το χρόνο εγγύησης 

πλήρης αλλά και με άλλους τρόπους , όπως ετήσιο χωρίς ανταλλακτικά , ωριαία χρέωση 

κ.λ.π. 

 Να δοθεί πλήρης τιμοκατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων με την διάρκεια ζωής 

των, με πλήρεις διευκρινήσεις για το τι θεωρείται ανταλλακτικό και τι αναλώσιμο. 

 Να γίνει επίδειξη λειτουργίας εκπαίδευση προσωπικού με την παράδοση του 

μηχανήματος όσο χρόνο απαιτείται.   

 Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης και τεχνικά εγχειρίδια  (service manual). 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές , είναι η ύπαρξη φύλλου 

συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά ), και με 

την σειρά που αναφέρονται όλα  τα  αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου 

ζητάτε ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή 

οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην 

σελίδα και παράγραφο  του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 
 

 


