
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                         

 6
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

 

      

 

 ΘΕΜΑ:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  1
ης

 ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

                     ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

•   «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΙΝΟΠΤΙΚΑ 

        ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας

αριθμ.: 25979/17-11-2020 Πρακτικού που συντάχθηκε από 

Προδιαγραφών (η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄

(ΑΔΑ: ΨΡΞ46907Ε-ΑΦΦ) για την προμήθεια 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΙΝΟΠΤΙΚΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ

κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον

«Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1

Προδιαγραφών για την προμήθεια 

προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλ

Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας 

ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορί

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10-03-2021.   

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να 

επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον 

διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή

δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.

Γραφείο: Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση: Ε.Ο. Πύργου- Πατρών

Τ. Κ: 27131 

Πληροφορίες: Μπακαλοπούλου Κ. 

Τηλ.: 2621 36 1474 

Φαξ: 2621 36 1193 

e-mail: promithiesgnpyr@gmail.com
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                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4666/23

                                                                       

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 

ΟΥ 

ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ: 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΙΝΟΠΤΙΚΑ 

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας-Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή Τεχνικών 

συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 701/13-11-2020

για την προμήθεια του είδους «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΙΝΟΠΤΙΚΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ  για το Γ.Ν. Ηλείας, 

ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των 

ύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την προμήθεια του Εξοπλισμού που αναφέρθηκε ανωτέρω

προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας 

μείου Ηλείας (www.nosokomeiopyrgoy.gr). Οι παρατηρήσεις των 

ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορί

ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολ

αι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να 

επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον 

ι να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την 

φράγιση των προσφορών. 

Πατρών 

Πληροφορίες: Μπακαλοπούλου Κ.  

promithiesgnpyr@gmail.com 

ΠΡΟΣ  

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4666/23-02-2021    

  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΙΝΟΠΤΙΚΑ  

Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, κατόπιν του υπ’ 

την Επιτροπή Τεχνικών 

2020 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ) 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ 

για το Γ.Ν. Ηλείας, Ν.Μ. Πύργου, καλεί 

ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των 

η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών 

Εξοπλισμού που αναφέρθηκε ανωτέρω.  Οι τεχνικές 

ευτικής Μονάδας Πύργου του 

Οι παρατηρήσεις των 

ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό 

ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 

αι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να 

επισημάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον 

ερωτήματα κατά την χρονική περίοδο από την 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 



2 

 

 

            To Nοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την 

οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η 

μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διαβούλευσης επισυνάπτονται σε μορφή pdf.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

 

                                                                                           Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD, PhD 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 
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Απεικονιστικό σύστημα  για σύνδεση με εύκαμπτα βρογχοσκόπια 

 

 Απαραίτητα όλα τα παρακάτω να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας 
για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να φέρουν την σήμανση CE. 

 Τα μηχανήματα και εργαλεία να είναι πλήρη, καινούργια, αμεταχείριστα, 
σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα 
που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης/ιατρικής πράξης. 

 Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου για πλήρη 
συμβατότητα. 

 Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν απαραίτητα το σύνολο των ζητούμενων ειδών 
για πλήρη συμβατότητα και ομοιογένεια. 

 Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη και ανταλλακτικά 
για 10 έτη.  

 Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του 
κατασκευαστικού οίκου. 

 Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές. 
Το σύστημα να αποτελείται από: 

1. Οθόνη  
2. Κεφαλή κάμερας 
3. Φορητή πηγή LED 

 

1. Να προσφερθεί οθόνη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 Να είναι υψηλής ευκρίνειας TFT  περίπου 7 ιντσών. 
 Να παρέχει εικόνα υψηλής ανάλυσης, περ.  1280 x 800 pixels. 
 Να μπορεί να συνδεθεί κεφαλή κάμερας για χρήση του με εύκαμπτα και 

άκαμπτα ενδοσκόπια.  
 Να μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο τύποι βιντεοενδοσκοπίων, με 

εύκολη εναλλαγή μεταξύ των δύο μέσων. Επιπλέον να συνδέεται και με λάμες 
διασωλήνωσης τεχνολογίας CMOS.  

 Να διαθέτει εξόδους USB και HDMI για σύνδεση με εξωτερική οθόνη. 
 Να έχει δυνατότητα καταγραφής εικόνων και βίντεο σε κατάλληλο μέσω 

αποθήκευσης και δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών. 
 Να έχει δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε USBflashdrive για 

αρχειοθέτηση. 
 Να διαθέτει δυνατότητα playback των εικόνων και βίντεο.  
 Να είναι διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Να μπορεί επίσης να λειτουργεί 

και κατά τη φόρτιση. 
 Να διαθέτει ειδική προστασία από τα υγρά και να είναι κατάλληλο για 

επιφανειακή απολύμανση – ΙΡ54 
 Να μπορούν να συνδεθούν  λάμες για διασωλήνωση (πολλαπλών αλλά και μιας 

χρήσης) και βίντεο εύκαμπτα ενδοσκόπια (πολλαπλών αλλά και μιας χρήσης) . 
2. Να προσφερθεί κεφαλή κάμερας CMOS συμβατή με το παραπάνω μόνιτορ για 

σύνδεση με το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο ιδιοκτησίας του νοσοκομείου τύπου 11302BD2 
KARL STORZ.  

3. Να προσφερθεί  φορητή πηγή LEDεπαναφορτιζόμενη μαζί με τον φορτιστή με τα 
κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 Θερμοκρασία χρώματος 5500ο Κ.  
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 Φωτεινότητα  100lm / 140 lm.  
 Διάρκεια χρήσης στο 100% περίπου 40 λεπτά 
 Σύντομη φόρτιση σε 1 ώρα περίπου. 
 Να έχει το LED διάρκεια ζωής   50.000 ώρες τουλάχιστον.  

Να είναι κατάλληλη για επιφανειακή αποστείρωση. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 11.000,00€ 

 

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Σαραντοπούλου Αγγελική  

 

 

Θεοδωράτος Πάυλος  

 

 

Δελλοπούλου Χαρίκλεια  

 

 


