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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33141620-2, προϋπολογισθείσας δαπάνης 86.800,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)». 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.  

6. Τις από 02-03-2022 παρατηρήσεις  των εταιρειών «ΑΠ Γ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ» 

και «SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.», όπως αυτές υποβλήθηκαν 

στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στην υπ΄αριθμ. 

22DIAB000023532 αναρτημένη πρόσκληση για τη διενέργεια της Α΄ φάσης 

δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών. 
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7. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 3453/16-03-2022 και 4015/29-03-2022 έγγραφα της Επιτροπής 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.  

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ουρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33141620-2, προϋπολογισθείσας δαπάνης 86.800,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτές καταρτίσθηκαν με τα υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 3453/16-03-2022 και 4015/29-03-2022 έγγραφα της αρμόδιας 

Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 

www.promitheus.gov.gr στη διαδρομή → Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις 

→ Τρέχουσες Διαβουλεύσεις.  
3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί  Δημόσιος 

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου 

εταιρείας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 

Ουρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33141620-2, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 86.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

                                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           
Πέντε (5) σελίδες                                                                   ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

α.α. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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1. «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» 
 

1) Αναφορικά με την πρώτη προτεινόμενη τροποποίηση της εταιρείας «ΑΠ Γ 
ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ» σχετικά με την δυνατότητα άκαμπτης αλλά και 

ελαστικής σύντηξης εικόνας. ΔΕ γίνεται αποδεκτή καθώς η ελαστική σύντηξη 

εικόνας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τα συστήματα “Fusion”. Παραμένουν οι 

προδιαγραφές ως έχουν. 

2) Αναφορικά με τη δεύτερη προτεινόμενη τροποποίηση της εταιρείας «ΑΠ Γ 
ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ» σχετικά με την ενσωμάτωση του συστήματος “Fusion” 
στο σύστημα υπερήχου. ΔΕ γίνεται αποδεκτή καθ’ ότι ένα ξεχωριστό σύστημα 

παρέχει τη δυνατότητα της αναβάθμισης είτε του υπερήχου είτε και του συστήματος 

“Fusion” σε διαφορετικό χρόνο και σύμφωνα με τις ανάγκες της κλινικής (σε 

τεχνολογική και επιστημονική βάση) αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες του 

νοσοκομείου. Παραμένουν οι προδιαγραφές ως έχουν. 

Αναφορικά με τη δεύτερη προτεινόμενη τροποποίηση της εταιρείας 

«SOFMEDICA ΕΛΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.» σχετικά με τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης απεικόνισης σε εγκάρσιο και οβελιαίο άξονα. Γίνεται αποδεκτή καθ’ 

ότι η ταυτόχρονη σε δύο άξονες απεικόνιση είναι απαραίτητη για τη σωστή 

διενέργεια βιοψίας προστάτη με σύντηξη εικόνων - “fusionbiopsy”. 
 

2. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ(ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) FUSION (ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ MRI/PET/CT 

- ΥΠΕΡΗΧΟΥ) ΜΕ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ 

 
Σύστημα κατευθυνόμενης διορθικής βιοψίας προστάτη υπό καθοδήγηση-παρακολούθηση 

υπερήχου σε πραγματικό χρόνο με τεχνολογία σύντηξης εικόνων MRI/PET/CT . 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ FUSION: 

 

• Να έχει την δυνατότητα σύντηξης (fusion) εικόνων όλων των τύπων με την εικόνα 

υπερήχου 

(MRI, mpMRI, PET/MRI, CT, PET/CT) 

• Να έχει την δυνατότητα σύντηξης εικόνων 3-σημείων (3-way) έτσι ώστε ο χρήστης να 

μπορεί να παρατηρεί ταυτόχρονα συντηγμένες εικόνες τριών διαφορετικών τύπων 

(US+MRI+PET, US+MRI+CT, US+PET+CT, US+mpMRI+mpMRI κτλ.) 

• Να διαθέτει λειτουργικό (software) ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη για 

διορθική τεχνική καθοδήγησης ιατρικού εργαλείου (πχ: βελόνες βιοψίας) αλλά και 

δυνατότητα αναβάθμισης μελλοντικά για άλλες τεχνικές (διαπεριναϊκη, freehand). 

• Να έχει την δυνατότητα για άκαμπτη (rigid) αλλά και ελαστική (elastic) σύντηξη 

εικόνας η οποία να γίνεται είτε χειροκίνητα (με έξι βαθμούς ελευθερίας), είτε ημι-

αυτόματα (προτεινόμενη σύντηξη από το λογισμικό) 

• Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης (simultaneous dual view) εγκάρσια 

και επιμήκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της fusion βιοψίας 
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• Μετά την υπερηχογραφική σάρωση το σύστημα να μπορεί να κάνει τρισδιάστατη 

αναδόμηση και απεικόνιση του αδένα-οργάνου(3Dreconstruction). 

• Να έχει τη δυνατότητα για αυτόματη σύντηξη εικόνων με βάση ανατομικά σημεία 

αλλά και τη διόρθωση της σύντηξης χειροκίνητα. 

• Να δίνει τη δυνατότητα 3D σχεδιασμού και αποθήκευσης περιγράμματος του 

προστάτη και των ύποπτων βλαβών (με δυνατότητα έως 10 στόχους) τόσο στον 

τρισδιάστατο όγκο που έχει δημιουργηθεί από τον υπέρηχο όσο και σε αυτόν της 

μαγνητικής.(CONTOURING) 

• Να έχει τη δυνατότητα προβολής της σωστής πορείας της βελόνας (πριν την 

εισαγωγή) για την επίτευξη της επιθυμητής στόχευσης. 

• Να έχει την δυνατότητα σύντηξης εικόνων για βιοψίες προστάτη, νεφρού και ήπατος 

κ.ά. 

• Να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί βελόνες με ενσωματωμένο αισθητήρα ή στις 

οποίες μπορεί να ενσωματωθεί αισθητήρας ώστε να απεικονίζεται η ακριβής θέση 

της βελόνας κατά την εισαγωγή, ακόμα και αν δεν απεικονίζεται στον υπέρηχο. 

• Να παράγει εικόνες σε πραγματικό χρόνο "realtime" 

• Να κάνει αυτόματη σύντηξη εικόνων που είναι σε αρχείο DICOM . 

• Να μπορεί να εξάγει τα δεδομένα για θεραπεία HIFU, βραχυθεραπεία και εξωτερική 

ακτινοθεραπεία. 

• Μετά το πέρας της διαδικασίας να υπάρχει δυνατότητα reporting και 3D-

documentation και αποθήκευσης των αποτελεσμάτων της ιστοπαθολογικής εξέτασης 

(αρχείο για κάθε ασθενή που ήταν οι βλάβες και που πάρθηκαν βιοψίες) 

• Να χρησιμοποιεί ανοιχτό περιβάλλον υπολογιστή Microsoft Windows 10 ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης αντιικού λογισμικού, λογισμικού 

κρυπτογράφησης καθώς και δυνατότητας δημιουργίας κωδικού πρόσβασης . 

• Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης σε Hardware& Software 

• Συνδεσιμότητα με τό δίκτυο του νοσοκομείου PACS και λήψη αρχείων μέσω DICOM 

• Συμβατότητα, με τα προγράμματα DICOMstore, query και DICOMworklist 

• Να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με το δίκτυο του νοσοκομείου αυτόματα μέσω 

DHCP μέσω καλωδίου δικτύου ή ασύρματα. 

• Να έχει την δυνατότητα να εξάγει αρχεία και εικόνες σε CD/DVD/USB και σε μορφή 

AVI, JPEG, BMP, MPG, PNG, TIFF. 

• Να είναι λειτουργικό και εύκολο ως προς τον χρήστη. 

• Η οθόνη να είναι 24"(ιντσών) LCDHD. 

• Το σύστημα να είναι τροχήλατο και το cart να έχει τρία ράφια και ένα συρτάρι. Το ράφι 

του πληκτρολόγιου να είναι συρόμενο. Και οι τέσσερις τροχοί να φέρουν φρένο και η 

κεντρική στήλη να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να περνούν τα καλώδια από μέσα και 

να μην είναι εκτεθειμένα. Να υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες θέσεις γιοι την 

τοποθέτηση των κεφαλών του υπερήχου και να έχει λαβές για την εύκολη μετακίνηση 

του. 

• Η συσκευή να πληροί τα ευρωπαϊκά στάνταρ περί κατασκευαστών ιατρό-τεχνολογικού 

εξοπλισμού. 

• Να καθίσταται δυνατή η Διάγνωση βλαβών από απόσταση (remote service) 
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• Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας ιατρικού ηλεκτρολογικού υλικού. 

 

Να έχει διαπίστευση CE mark. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας με λογισμικό Windows 10, 

ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση εντός του Νοσοκομείου, αποτελούμενο από : 

1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω) 

2. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4.0 - 13.0 ΜΗz), 

κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων. 

3. Ηχοβόλο κεφαλή τύπου ConvexArray, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2.0 - 5.0 ΜΗz), 

κατάλληλη για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας. 

4. Ηχοβόλο κεφαλή διορθική τύπου biplane που να απεικονίζει την επιμήκη και την 

εγκάρσια τομή του προστάτη με συχνοτήτες λειτουργίας από 4.0 έως 10.0 ΜΗz 

συνοδευόμενη από επαναχρησιμοποιούμενο οδηγό βιοψίας. 

5. Θερμικός ασπρόμαυρος εκτυπωτής ενσωματωμένος. 

 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Να είναι συμβατός με το προσφερόμενο σύστημα FUSION 

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

Ο Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digitalbeamforiner) να διαθέτει ≥ 300.000 Κανάλια 

Επεξεργασίας 

 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

LINEARArray 4-18 MHz 

CONVEX / MICROCON VEXArray 2-10 MHz 

Διορθική Biplane κεφαλή 4-10 MHz (microcurve biplane) 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

B- Mode 

M - Mode 

ColorDoppler 

PowerDoppler/EnergyDoppler/ColorAngio 

Η Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στην οθόνη 

PWDoppler και HiPRFDoppler 

Να διαθέτει Τραπεζοειδή απεικόνιση σε linear και sector κεφαλές 

Να διαθέτει TissueHarmonicImaging το οποίο να λειτουργεί με όλες τις διαθέσιμες κεφαλές 

καθώς και με κεφαλές Convex&Linear 

Να διαθέτει TriplexMode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-Mode, 

παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler) 
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Να διαθέτει Τεχνική στρέψης της γωνίας υπερηχογραφικής δέσμης για καλύτερη ανάδειξη 

του ίχνους της βελόνας κατά την διάρκεια βιοψίας 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Να διαθέτει Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη 

συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας). 

Να διαθέτει Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και 

βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. 

Να διαθέτει Ειδικό λογισμικό για την αυτόματη μέτρηση του όγκου ουροδόχου κύστης 

Να έχει τη δυνατότητα Επεξεργασίας εικόνων μετά την λήψη (Post processing). Η 

επεξεργασία αυτή να αφορά σε απεικονιστικές παραμέτρους όπως δυναμικό εύρος, 

ενίσχυση B-mode, TGC, εγχρώμου Doppler, παλμικού Doppler, αντιστροφή φάσματος, 

γωνία Doppler) 

Να διαθέτει Σημεία εστίασης (focuspoints) ≥8 

Να διαθέτει Δυναμικό Εύρος (dynamicrange) ≥275db 

Ο Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) να είναι ≥1780 f/sec 

Να διαθέτει Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥3 

Να διαθέτει Βάθος σάρωσης ≥33 cm 

Να διαθέτει Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης 

Να διαθέτει Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι 

Να διαθέτει Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης 

Να διαθέτει Έγχρωμη TFT Οθόνη≥21.5” 

Να διαθέτει Οθόνη αφής (touchpanel) ≥13.0” 

Να διαθέτει Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης 

Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης σε Hardware & Software (Δυνατότητα τεχνικής 

απεικόνισης των αγγείων χωρίς τους περιορισμούς του φαινομένου Doppler με σκοπό την 

ανίχνευση της αγγείωσης σε περιστατικά όπου το έγχρωμο Doppler δεν ανταποκρίνεται 

επαρκώς) 

Να υπάρχει Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης Δυνατότητα απεικόνισης μονής & 

διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς : B-Mode + B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή Power 

Doppler 

Να διαθέτει Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥8 

Το σύστημα να είναι εργονομικό (Κονσόλα χειρισμού, οθόνη αφής κλπ) 

Να διαθέτει Επιπλέον τεχνολογίες και σύγχρονες τεχνικές 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Να διαθέτει Λογισμικό διαχείρισης εικόνων 

Να διαθέτει Μονάδα σκληρού δίσκου 

Να διαθέτει USB/Flash drive 

Να διαθέτει Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

Να διαθέτει Ασπρόμαυρο καταγραφικό 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Να διαθέτει Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών 

Να διαθέτει Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών 

Να διαθέτει Πακέτο Ουρολογικών εφαρμογών 

Να διαθέτει Ειδικό λογισμικό για αυτόματες μετρήσεις ευρημάτων μαστού 

Άλλα πακέτα εφαρμογών 

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Να διαθέτει Σύστημα επικοινωνίας DICOM 

Να διαθέτει Θύρα LAN 

Να διαθέτει Θύρα USB 

Να διαθέτει Θύρα HDMI για μεταφορά σήματος 

Να καθίσταται δυνατή η Διάγνωση βλαβών από απόσταση (remoteservice) 

 

Το σύστημα να συνοδεύεται από 2ετή εγγύηση 

Το σύστημα να υποστηρίζεται για 10 (δέκα έτη) με ανταλλακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η 

καλή λειτουργία του.» 
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