
 

Το Λαϊκό Νοσοκομείο θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ενός 

επεμβατικού εύκαμπτου βίντεο - βρογχοσκοπίου, για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων από τους ενδιαφερόμενους. 

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την ημερομηνία ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών στην 

ιστοσελίδα του νοσοκομείου έως 12.12.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. 

Οι παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του 

νοσοκομείου ή με τηλεομοιοτυπία στο  213.2061638. 

Η υποβολή των προαναφερθέντων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεσμεύσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

καμία από τις δύο πλευρές. 

 

Σύνταξη και υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας 

ενός επεμβατικού εύκαμπτου βίντεο – βρογχοσκοπίου, για τις ανάγκες της Μονάδας  Εντατικής 

Θεραπείας. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο ζητούμενος εξοπλισμός πρέπει να αποτελείται από: 

 

 Ψηφιακό Βίντεο-επεξεργαστή εικόνας (Υψηλής Ευκρίνειας) 

 Πηγή Ψυχρού φωτισμού  

 Εύκαμπτο Video βρογχοσκόπιο (Υψηλής Ευκρίνειας) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:  ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  (ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ) 

 

1. Να είναι ψηφιακός τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας High Definition (υψηλής ανάλυσης 

1920χ1080).  Να συνεργάζεται με CCD Color Chip.  

2. Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεως του κόκκινου και του μπλε χρώματος σε διαφορετικά επίπεδα.  

3. Να υπάρχει η δυνατότητα Freeze χωρίς ανάγκη διακοπής της εξέτασης (παρουσία δεύτερης εικόνας 

στην οθόνη). 

4. Να διαθέτει κομβίο για την ρύθμιση ισορροπίας λευκού χρώματος (white balance) για ακρίβεια και 

πιστότητα χρωμάτων.  

5. Να δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη τουλάχιστον να ρυθμίζει από το ενδοσκόπιο λειτουργίες όπως: 

Freeze, λήψη φωτογραφίας, αποθήκευση σε USB, μεγέθυνση και άλλες, οι οποίες και θα εκτιμηθούν. 

6. Να υπάρχει εύχρηστο πληκτρολόγιο για καταχώρηση στοιχείων. 

7. Nα διαθέτει θύρα USB για σύνδεση εξωτερικού αποθηκευτικού USB STICK για την αποθήκευση των 

εικόνων. 

8. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με μηχανήματα καταγραφής: DVD recorder, video printer και Η/Υ.  

9. Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους καθώς και αναλογικές. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 

(π.χ. RGB, Y/C, DVI-D -1080, HD/SD-SDI). 

10.  Η δυνατότητα σύνδεσης με βιντεοενδοσκόπια (γαστροσκόπια – κολονοσκόπια)  που ήδη υπάρχουν στο  

Νοσοκομείο θα εκτιμηθεί ανάλογα. 

 

 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ XENON  

 

1. Η λυχνία XENON ή LED να είναι τουλάχιστον 150 Watt (ενσωματωμένη ή  ξεχωριστή από τον βίντεο-

επεξεργαστή).  

  2. Το επίπεδο φωτεινότητας να ρυθμίζεται χειροκίνητα από τον χειριστή ή αυτόματα από το βίντεο-   

      επεξεργαστή. Να αναφερθούν τα επίπεδα. 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: VIDEO - ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ High Definition 

 

1. Να διαθέτει Color CCD υψηλής ευκρίνειας HD. 

2. Θα εκτιμηθεί ανάλογα εάν ο μηχανισμός  σύνδεσης του βρογχοσκοπίου με τον βίντεο επεξεργαστή  

εξασφαλίζει κατά το δυνατό την αποφυγή στραγγαλισμού του οργάνου. 

3. Να έχει 120° γωνία οπτικού πεδίου. 

4. Το βάθος πεδίου οράσεως να είναι 3~100mm. 

5. Να έχει δυνατότητα γωνίωσης κατά 180° άνω και 130° κάτω καθιστώντας το όργανο ικανό να καλύψει 

όλη την προς εξέταση περιοχή. 

6. Η εξωτερική διάμετρος του βρογχοσκοπίου να μην ξεπερνά τα 6.5mm, ώστε να μπορεί να διέρχεται και 

μέσα από στενούς τραχειοσωλήνες (στοματοτραχειακούς ή τραχειοστομίας). 

7. Η διάμετρος του καναλιού εισαγωγής εργαλείων (βιοψίας) να είναι 2,8 mm 

8. Το συνολικό μήκος του οργάνου να είναι το πολύ 900 mm. 

9. Το ωφέλιμο μήκος (εργασίας) να είναι τουλάχιστον 600mm. 

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

11. Να διαθέτει κομβία στο χειριστήριο που να επιτρέπουν στον χρήστη να παγώσει την εικόνα, να εκτελεί 

λειτουργίες όπως εγγραφή σε DVD recorder, να τυπώνει φωτογραφίες σε video printer ή να 

αποθηκεύει σε usb stick. Περαιτέρω δυνατότητες θα εκτιμηθούν αναλόγως. 

12. Να υπάρχει η δυνατότητα αποστείρωσης του οργάνου με την υπάρχουσα υποδομή της ΜΕΘ 

(πλυντήριο OLYMPUS). Σε αντίθετη περίπτωση να προσφερθούν τα κατάλληλα συνδετικά. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

 

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης των ανωτέρω προδιαγραφών με παραπομπές στα επίσημα και 

πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του οίκου. 

2. Ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να πληροί τα πιο σύγχρονα και σχετικά πρότυπα   κατασκευής, 

ποιότητας και ασφάλειας για το κάθε είδος ξεχωριστά. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής 

οφείλουν να είναι σύμφωνοι με την τρέχουσα σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και να 

διαθέτουν τις πιο σύγχρονες σχετικές πιστοποιήσεις σε ότι αφορά τη διακίνηση, την τεχνική υποστήριξη 

και την επιστημονική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτού. Να κατατεθούν όλα τα ανωτέρω έγγραφα 

επίσημα θεωρημένα, με ποινή απόρριψης της προσφοράς στην περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

3. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως και με δική του ευθύνη και έξοδα  και με δικό 

του ειδικευμένο και ασφαλισμένο τεχνικό προσωπικό την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την 

πραγματοποίηση όλων των ελέγχων καλής λειτουργίας και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη 

λειτουργία. Όλες οι εργασίες του προμηθευτή θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του/της  

υπευθύνου της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Προϊσταμένου του Τμήματος Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας. Τα πρωτόκολλα διεξαγωγής καθώς και τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, θα 



 

τεκμηριωθούν από τον προμηθευτή σε ενιαία τεχνική έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στον Προϊστάμενο 

του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους. 

4. Σε περίπτωση που όποιο από τα είδη, κατά τον χρόνο πρώτου και αρχικού ελέγχου στην διαδικασία 

παράδοσης, δεν περάσει επιτυχώς όλους του ελέγχους και τα κατασκευαστικά πρωτόκολλα 

εγκατάστασης και δεν τεθεί κανονικά σε λειτουργία, η εταιρεία θα πρέπει να το αποσύρει άμεσα και να 

παραδώσει το συντομότερο δυνατό εντελώς νέο είδος στο Νοσοκομείο. 

5. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων καλής λειτουργίας θα πρέπει να υποβληθούν τα εγχειρίδια 

χειρισμού στα Ελληνικά και επισκευής στα Αγγλικά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επιτόπια 

εκπαίδευση σε θέματα χειρισμού χωρίς πρόσθετη αμοιβή από έμπειρο τεχνικό, σε προσωπικό ομάδας 

ιατρών και αρμόδιου νοσηλευτικού προσωπικού κατόπιν συνεννόησης. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα τεχνικής υποστήριξης 

του εξοπλισμού σε προσωπικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Αθήνα εργαστήριο τεχνικής    υποστήριξης με 

πρόσφατα διακριβωμένο μετρητικό και επισκευαστικό εξοπλισμό, κατάλληλα στελεχωμένο από 

εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό από τον κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του 

προσφερθέντος εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, 

όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα πιστοποιητικά διακρίβωσής 

τους.  Η παραπάνω προδιαγραφή είναι με ποινή απόρριψης της προσφοράς.       

8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) 

ετών, αρχής γενομένης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα οριστικής παραλαβής του και 

επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10 ) έτη από την ημερομηνία οριστικής παράδοσής του. 

9. Διευκρινίζεται ρητά ότι, κατά την διάρκεια της εγγυήσεως ο προμηθευτής θα αναλάβει, χωρίς ουδεμία 

πρόσθετη αμοιβή την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και την επανορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επισκευής βλαβών, δυσλειτουργιών αλλά και πιθανών 

αναβαθμίσεων για απεριόριστο αριθμό κλήσεων και της προμήθειας και αντικατάστασης όλων 

ανεξαρτήτως των ανταλλακτικών και των υλικών συντήρησης που πιθανόν να χρειαστούν. Αυτά θα 

πρέπει να είναι πρωτότυπα και αμεταχείριστα του κατασκευαστικού οίκου. Ο συντηρητής θα 

ανταποκρίνεται εντός 24 ωρών σε κάθε κλήση έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. 

10. Αν απαιτηθεί επισκευή η οποία διαρκέσει άνω των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

αναγγελίας του συμβάντος, θα γίνεται άμεση αντικατάσταση οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία του Ενδοσκοπικού Ιατρείου έως 

ότου ολοκληρωθεί η επισκευή. Η συμμόρφωση με την ανωτέρω προδιαγραφή θα δηλωθεί εγγράφως 

από την αναθέτουσα εταιρεία με την προσφορά του μηχανήματος με ποινή απόρριψης της προσφοράς 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

11. Να κατατεθεί όσο το δυνατόν πληρέστερος τιμοκατάλογος εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και 

αναλωσίμων. Επίσης να κατατεθεί κατάλογος πιθανών εξαρτημάτων, λογισμικού κλπ, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με τον εξοπλισμό πέραν αυτών που τον συνοδεύουν για την πλήρη εκμετάλλευση 

των δυνατοτήτων του. 

12. Δυσμενή περιστατικά - Ανακλήσεις. Ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το 

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, για την ανακοίνωση οποιουδήποτε δυσμενούς 

περιστατικού (hazard/safety alert) ή/και ανάκλησης (recall) που σχετίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με 

τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. Η εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός πέντε (5) 



 

εργάσιμων ημερών από τη  πρώτη ανακοίνωση του δυσμενούς περιστατικού ή/και της ανάκλησης, σε 

οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, από εκπρόσωπο του κατασκευαστή, ή αρμόδια αρχή. 

 
 
 
 
 
               
 


