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ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια Γ-CAMERA 2 ΚΕΦΑΛΩΝ
Σχετ.: 1. Τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Το υπ’ αρ. 17/05.12.2013 αποσπάσµατος Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε τη Εισαγωγή σε διαδικασία
διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών δηµοσιεύουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκοµείου µας για
την προµήθεια Γ-CAMERA 2 ΚΕΦΑΛΩΝ (Παράρτηµα Β΄), προκειµένου να υποβληθούν στη διαδικασία της
δηµόσιας διαβούλευσης. Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Παρασκευή 25/8/2017 και θα
ολοκληρωθεί τη ∆ευτέρα 4/9/17 στις 15.00 µµ.
Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου ∆ιαχείρισης Υλικού diavouleusi_metaxa@yahoo.com, συµπληρώνοντας
τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήµατος Α’.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και µόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα
αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για
τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτηµα Β’ –Κείµενο ∆ιαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Γ-CAMERA 2 ΚΕΦΑΛΩΝ
Στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ»
από την Παρασκευή 25/8/17 έως και τη ∆εύτερα 4/9/17 στις 15.00 µµ.

Επωνυµία Επιχείρησης ή
Φυσικού Προσώπου
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση
Υπεύθυνος σύνταξης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τηλέφωνο
Φαξ
Email
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις
…………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………
……………

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις

Παράγραφος
Αναφοράς (π.χ. 1α)

Τίτλος Παραγράφου

Σελίδα/ες
αναφοράς

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Γ-CAMERA ∆ΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ
ΟΜΑ∆Α 1 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Γενική περιγραφή – Σύνθεση συστήµατος

Το συγκρότηµα γ-Camera δύο (2) κεφαλών πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας,
κατάλληλο για τη διενέργεια και τη διαχείριση των αποτελεσµάτων στατικών, δυναµικών,
ολοσωµατικών και τοµογραφικών εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής και να είναι
αναβαθµιζόµενο µε νέες λειτουργίες και προγράµµατα.
To Συγκρότηµα γ-Camera πρέπει να περιλαµβάνει στην βασική σύνθεση τα παρακάτω:
Ανιχνευτικές κεφαλές.
Κατευθυντήρες.
Κονσόλα χειρισµού.
Υπολογιστικό σύστηµα λήψης.
Υπολογιστικό σύστηµα επεξεργασίας.
Εξεταστική τράπεζα.
Σύστηµα αδιάλειπτου παροχής ισχύος (UPS).
Κλινικές εφαρµογές
SPECT
ΝΑΙ
Ολοσωµατικό σπινθηρογράφηµα
ΝΑΙ
Ανιχνευτικές κεφαλές
Αριθµός κεφαλών
2 ορθογωνίου διατοµής
∆ιαστάσεις κρυστάλλου, cm
≥ 54 x 40
Πάχος κρυστάλλου, mm
≥ 9.5
Αριθµός φωτοπολλαπλασιαστών
≥ 55
Κίνηση ανιχνευτικών κεφαλών
ΝΑΙ
Περιστροφή ζεύγους κεφαλών (gantry)
Από 0-360ο τουλάχιστον
∆ιάταξη κεφαλών, deg
τουλάχιστον 2 διατάξεις: 90ο και 180ο
∆ιάµετρος gantry, cm
≥ 60
Ψηφιακοί ανιχνευτές
ΝΑΙ
Απόδοση συστήµατος
Ωφέλιµο οπτικό πεδίο (UFOV), cm
≥ 50 x 38
Ενεργειακό εύρος, keV
Από 56 έως και 511 τουλάχιστον
Εγγενής Χωρική ∆ιακριτική
Ικανότητα, mm
FWHM, UFOV
FWTM, UFOV
Eξωτερική Χωρική ∆ιακριτική Ικανότητα
(LEAP)
FWHM at 10 cm, mm
FWTM at 10 cm, mm
Ευαισθησία, LEAP cpm/µCi
Να είναι εντός ορίων ΝΕΜΑ 2001 ή νεότερου
Εγγενής ενεργειακή διακριτική ικανότητα,
FWHM, 140 keV
Γραµµικότητα, mm
Ολοκληρωτική γραµµικότητα UFOV
∆ιαφορική γραµµικότητα UFOV
Οµοιογένειας
Ολοκληρωτική οµοιογένεια UFOV
∆ιαφορική οµοιογένεια UFOV
4

Κατευθυντήρες

Είδη κατευθυντήρων στη βασική σύνθεση

Περιοχή κατευθυντήρα LEGP ή LEAP,
cm (µήκος σάρωσης)
Προστασία από συγκρούσεις
Αυτόµατη καταγραφή περιγράµµατος
εξεταζοµένου
Κονσόλα χειρισµού
Μεγέθυνση
Επιλογή ενέργειας
Autopeaking
Περιστροφή εικόνας
Αναλυτές ύψους παλµών
Επιλογή παράθυρου
Αυτόµατη διόρθωση οµοιογένειας,
γραµµικότητας κ.λπ.
Οθόνη εµµονής (persistence monitor) για
την τοποθέτηση του ασθενούς
Σύστηµα ECG Triggering, για τον
συγχρονισµό λήψης µε τα δεδοµένα του
ηλεκτροκαρδιογραφήµατος
Υπολογιστικό σύστηµα λήψης
Χαρακτηριστικά συστήµατος

∆ιασυνδεσιµότητα
Μεγέθη µήτρας λήψης
Υπολογιστικό σύστηµα επεξεργασίας
Χαρακτηριστικά συστήµατος

SPECT
Προγράµµατα επεξεργασίας όλων των
κλινικών εφαρµογών για κάλυψη των:
πνευµόνων, εγκεφάλου (και δυνατότητα
ποσοτικής µελέτης), θυρεοειδούς,
παραθυρεοειδούς, νεφρών, οστών,
καρδιακής λειτουργίας, τοµογραφίας
καρδιάς gated SPECT και υπολογισµός

Να περιλαµβάνονται στη βασική σύνθεση τα
παρακάτω ζεύγη κατευθυντήρων:
• MEGP (Medium Energy General Purpose)
• LEHR (Low Energy High Resolution)
• HEGP ή HEAP (High Energy General Purpose
ή High Energy All Purpose)
Επίσης στη βασική σύνθεση να συµπεριληφθεί
ένας κατευθυντήρας µονής οπής (PINHOLE).
≥ 190
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Αυτόµατη και χειροκίνητη
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Αυτόµατη και χειροκίνητη
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε τελευταίας
γενιάς υποσυστήµατα:
τύπος επεξεργαστή - ταχύτητα, λειτουργικό
σύστηµα, µνήµη RAM, µέγεθος HDD,
περιφερειακά µέσα εγγραφής κλπ
Full DICOM 3.0
64x64 έως 1024x1024 τουλάχιστον
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε τελευταίας
γενιάς υποσυστήµατα:
τύπος επεξεργαστή - ταχύτητα, λειτουργικό
σύστηµα, µνήµη RAM, µέγεθος HDD,
περιφερειακά µέσα εγγραφής κλπ
Να διαθέτει τεχνικές βελτίωσης ποιότητας
εικόνας (attenuation correction, motion
correction, smoothing, masking, κ.λπ.).

Να περιλαµβάνονται όλα στην βασική σύνθεση
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κλάσµατος εξώθησης, ανάλυσης
αιµάτωσης του µυοκαρδίου µε και χωρίς
σύστηµα πύλης (gated & non gated))
γαστρικής κένωσης, ηπατοχοληφόρων,
νεφρικής λειτουργίας.
Πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου
∆ιασυνδεσιµότητα
∆υνατότητα µεταφοράς εικόνων από άλλα
ψηφιακά απεικονιστικά συστήµατα
Πρόγραµµα υπέρθεσης εικόνων από
PET/CT

Full DICOM 3.0.
Ναι
Ναι

Εξεταστική τράπεζα
Υλικό
Χαµηλής απορρόφησης στη γ-ακτινοβολία
Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος ασθενούς
≥180
Καθ’ ύψος διαδροµή τράπεζας από το
Να χαµηλώνει σε µικρό ύψος από το δάπεδο για
δάπεδο
την εύκολη τοποθέτηση του ασθενή
Εξαρτήµατα στήριξης - τοποθέτησης
Ναι, να προσφερθούν στην βασική σύνθεση
ασθενή
Σύστηµα αδιάλειπτου παροχής ισχύος (UPS)
Σύστηµα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής
και σταθεροποίησης τάσης (UPS) για το
Να προσφέρει αυτονοµία µεγαλύτερη των 30
σύνολο της διάταξης (γ-camera, σταθµός
λεπτών σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος.
λήψης και επεξεργασίας)
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ΟΜΑ∆Α 2- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνος της εγγύησης καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος µε 3 έτη από
την οριστική παράδοση σε πλήρη λειτουργία του συστήµατος. Κατά τον χρόνο αυτό η
εταιρεία θα είναι υπεύθυνη µε δικές της δαπάνες για τις προβλεπόµενες από τον
κατασκευαστή προληπτικές τακτικές συντηρήσεις, καθώς και την αποκατάσταση κάθε
πιθανής βλάβης του συστήµατος. Στην εγγύηση θα περιλαµβάνονται όλα τα ανταλλακτικά
που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συγκροτήµατος, όπως H/Y, οθόνες,
ανιχνευτές, οδηγοί αποθήκευσης, εκτυπωτής, ups κλπ.
Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (service) µετά την πώληση
Εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών και πλήρους τεχνικής υποστήριξης για δέκα
τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από την οριστική παράδοση του συστήµατος, µε έγγραφη
βεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να
υποβάλλει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που αφορούν στο εξειδικευµένο τεχνικό ή
εκπαιδευτικό προσωπικό, στην εξασφάλιση µακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή
αναλωσίµων µονοπωλιακού χαρακτήρα, στην εξασφάλιση µακρόχρονης παροχής
υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ.
Χρόνος παράδοσης - εγκατάστασης
Να δοθεί ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του συστήµατος, ο οποίος δεν θα είναι
µεγαλύτερος από 150 ηµερολογιακές ηµέρες, από την υπογραφή της σύµβασης.
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παράδοση – παραλαβή του µηχανήµατος θα γίνει µε την
εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας αυτού.
Εκπαίδευση προσωπικού
Θα πραγµατοποιηθεί πλήρης εκπαίδευση για τους χρήστες (ιατρούς- φυσικούς - τεχνολόγους)
του συστήµατος όπως και για έναν τεχνικό του τµήµατος βιοϊατρικής τεχνολογίας. Η διάρκεια
της εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον 1 µήνας και θα γίνει µετά από την ποιοτική παραλαβή
του συστήµατος. Θα δοθούν επίσης πλήρη εγχειρίδια χρήσης µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και
λειτουργίας του µηχανήµατος του µητρικού κατασκευαστικού οίκου, στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα.
Τα παραπάνω στοιχεία της οµάδος 2 που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη και κάλυψη θα περιγραφούν
αναλυτικά στους ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού.
Τα µέλη της επιτροπής:
1. Ερασµία Τριβιζάκη
2. Ευστάθιος Ματσέλας
3.Θωµάς Κατσικάρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Σας ενηµερώνουµε ότι οι προδιαγραφές είναι παρόµοιες µε αυτές που έχουν εγκριθεί από την ΕΠΥ
(από 7/1/2013) µε τις εξής διαφορές:
1. Στην ενότητα προδιαγραφών ‘Κατευθυντήρες’ έχουµε τις εξής τροποποιήσεις:
Οι κατευθυντήρες LEGP ή LEAP δεν κρίνονται αναγκαίοι καθώς καλύπτονται από τους LEHR και
έχουν αντικατασταθεί στις προδιαγραφές από τους κατευθυντήρες µέσης ενέργειας ‘MEGP’, οι οποίοι
αν και είναι απαραίτητοι για την απεικόνιση ισοτόπων µέσης ενέργειας δεν συµπεριλαµβάνονταν στην
βασική σύνθεση των προδιαγραφών της ΕΠΥ. Στην προδιαγραφή λοιπόν ‘Είδη κατευθυντήρων στη
βασική σύνθεση’ αντικαθίσταται η πρόταση ‘LEGP ή LEAP (Low Energy General Purpose ή Low
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Energy All Purpose)’ µε την πρόταση ‘MEGP (Medium Energy General Purpose)’. Επίσης προστίθεται
στην βασική σύνθεση ένας κατευθυντήρας µονής οπής (PINHOLE).
Με τις αλλαγές αυτές είναι δυνατή η λήψη όλων των ειδών των σπινθηρογραφηµάτων µε ισότοπα
χαµηλής, µέσης και υψηλής ενέργειας µε την χρήση των κατευθυντήρων LEHR, MEGP και HEGP
αντίστοιχα. Επίσης είναι δυνατή η ευκρινέστερη απεικόνιση του θυρεοειδή αδένα µε την χρήση
κατευθυντήρα µονής οπής (PINHOLE). Σηµειώνεται ότι το νοσοκοµείο ως ογκολογικό εξειδικεύεται
στην αντιµετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδή αλλά και όλων των ογκολογικών περιστατικών, η
διάγνωση των οποίων γίνεται και µε την χρήση ραδιοφαρµάκων µέσης ενέργειας (Ga-67, In-111).
Τέλος έχει προστεθεί ως προδιαγραφή η ύπαρξη προστασίας του ασθενή από πιθανή σύγκρουση µε τον
κατευθυντήρα.
2. Στην ενότητα προδιαγραφών ‘Κονσόλα χειρισµού’ έχουν προστεθεί ‘Οθόνη εµµονής (persistence
monitor) για την τοποθέτηση του ασθενούς’ και ‘Σύστηµα ECG Triggering για τον συγχρονισµό λήψης
µε τα δεδοµένα του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος’, τα οποία είναι απαραίτητα αντίστοιχα για την
τοποθέτηση του ασθενή και την διεξαγωγή ποσοτικών µελετών λειτουργίας µυοκαρδίου (υπολογισµός
κλάσµατος εξώθησης).
3. Στην ενότητα προδιαγραφών ‘Υπολογιστικό σύστηµα επεξεργασίας’, έχουν τεθεί τα προγράµµατα
επεξεργασίας όλων των κλινικών εφαρµογών και πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου, να προσφερθούν στην
βασική σύνθεση και όχι κατ’ επιλογή, καθώς το τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής του νοσοκοµείου εκτελεί
όλα τα είδη σπινθηρογραφικών µελετών όλων των οργάνων του σώµατος. Επίσης ζητείται να
προσφερθεί στην βασική σύνθεση το πρόγραµµα υπέρθεσης εικόνων από PET/CT, καθώς το
νοσοκοµείο διαθέτει PET/CT και η υπέρθεση των εικόνων PET/CT µε τις σπινθηρογραφικές εικόνες
του ασθενή συµβάλλει στην πληρέστερη διάγνωση.
4. Στο σύστηµα της γ-camera έχει προστεθεί και εξεταστική τράπεζα, καθώς δεν νοείται γ-camera χωρίς
εξεταστική τράπεζα. Στις προδιαγραφές της τράπεζας καθορίζεται το µέγιστο βάρος του ασθενή να είναι
τουλάχιστον ίσο µε 180 κιλά, προκειµένου να µπορούν να εξυπηρετηθούν και υπέρβαροι ασθενείς.
5. Τέλος στο σύστηµα της γ-camera έχει προστεθεί και σύστηµα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS)
για το σύνολο της διάταξης, η προµήθεια του οποίου κρίνεται απαραίτητη καθώς οι ενδεχόµενες
διακοπές ρεύµατος δύναται να προκαλέσουν απώλεια της εξέτασης και νέα χορήγηση ραδιοφαρµάκου
στον ασθενή για την επανάληψη αυτής.
Τα µέλη της επιτροπής:
1. Ερασµία Τριβιζάκη

2. Ευστάθιος Ματσέλας

3. Θωµάς Κατσικάρος

8

