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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, προμήθειας «ΔΥΟ (2) 
YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.580 € άνευ ΦΠΑ. με 
Αρ. Διακ. 44/2020 και Συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ (102087) και έπειτα από την υποβολή σχετικών υπομνημάτων 
όσον αφορά στις τεχνικές απαιτήσεις του διαγωνισμού και αιτημάτων παροχής συμπληρωματικών 
πληροφορικών/διευκρινίσεων,  το Δ.Σ. του Νοσοκομείου με το υπ. αρ. 25 (23-12-2020) ΘΕΜΑ 2  Πρακτικό Δ.Σ. 
αποφάσισε τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, κατόπιν και της εξέτασής τους από την Επιτροπή 
διενέργειας.  
Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, επαναδιατυπώνεται 
καταρχάς η ακόλουθη απαίτηση: 
-ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εξωτερικός Σταθμός εργασίας με λογισμικό διαχείρισης 
εικόνων του υπερηχοτομογράφου ( επεξεργασία 
αποθηκευμένων εικόνων, εγγραφή εξετάσεων σε 
CD/DVD,κλπ) . Να συνοδεύεται με Ηλεκτρονικό 
υπολογιστή της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας με 
λειτουργικό πρόγραμμα Windows 10 ή νεότερο ο οποίος 
να συνοδεύεται από έγχρωμη οθόνη >23”, πληκτρολόγιο 
και ποντίκι. 

 
ΝΑΙ 

 
ενώ διευκρινίζεται ακόμη ότι όσον αφορά στην:  

(1) Εγκατάσταση-παράδοση-Εκπαίδευση 
στο προσφερόμενο συμβόλαιο συντήρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση των 
ηχοβόλων κεφαλών σε περίπτωση βλάβης ή μείωσης της απόδοσης αυτών 
 

(2) Στην ακόλουθη απαίτηση  
Να διαθέτει επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post 
processing) . Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε 
απεικονιστικές παραμέτρους όπως δυναμικό εύρος, 
ενίσχυση B-mode, εγχρώμου Doppler, παλμικού 
Doppler, αντιστροφή φάσματος, γωνία Doppler, κλπ.) 

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά και 
αποδεδειγμένα οι δυνατότητες). 

ΑΔΑ: 6Χ4Υ4690ΩΖ-Ζ2Ι



 
 
οι ανωτέρω αναφερόμενες απεικονιστικές παράμετροι που αφορούν την επεξεργασία εικόνων μετά τη λήψη 
αυτών (post processing) είναι ενδεικτικές και όχι υποχρεωτικές. 
 
 Ανακοινώνουμε  εκ νέου λοιπόν ότι έπειτα από τα ως άνω οι ημερομηνίες υποβολής προσφορών και διενέργειας 
διαγωνισμού  έχουν ως εξής:   
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 
έως και τη λήξη ολόκληρης της ημέρας 

αυτής σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 2 της υπ’ 
αρ. Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17  

Για όσα υποβάλλονται εντύπως μέχρι 
Παρασκευή 15/1/2021   

14:00μ.μ. στο Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου 

ΤΡΙΤΗ 

19/1/2021 

στις 10:00 π.μ. 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ 
 
 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Τμήμα Προμηθειών 
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