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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2689/2019 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (Α/Α ΕΗΔΗ 68619) 

ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ CT 32 

ΣΟΜΩΝ»  

ε ςυνζχεια του υπϋαρικμ πρωτ. 5301/15-2-2019 αιτιματοσ διευκρινίςεων και του 

υπ’άρικμ πρωτ. 5327/19-2-2019 εγγράφου τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ αξονικοφ τομογράφου 32 τομϊν, ςτθ 

ςυνζχεια κα βρείτε διευκρινίςεισ επί τθσ υπ’αρικμ. 2689/2019 διακιρυξθσ: 

1. τθν παράγραφο 2.4.7 «Ειδικοί όροι- Απόςυρςθ τθσ προςφοράσ» τθσ διακιρυξθσ 

περιγράφεται θ διαδικαςία που κα πρζπει να ακολουκθκεί από τουσ υποψιφιουσ 

οικονομικοφσ φορείσ ςε περίπτωςθ που επικυμοφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ 

(πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν). Διευκρινίηεται ότι θ 

διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν ανωτζρω παράγραφο κρίνεται επιβεβλθμζνθ 

εξαιτίασ του χρόνου που απαιτείται για τθν διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν που  

περιγράφονται και ςτθν παρ. 3 του άρκρου 15 τθσ υπ’αρικμ. 56902/215/2017  ΤΑ (ΦΕΚ 

1924/Β/2-6-2017) ςχετικά με  «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

ΕΣΗΔΗΣ».  

2. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτο ςθμείο Β8 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

διευκρινίηεται ότι: Σε περίπτωςη που δεν απαιτοφνται αναλϊςιμα για την λειτουργία 

του αξονικοφ τομογράφου, αυτό να δηλϊνεται ςτην προςφορά. 

3. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτο ςθμείο Γ1 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

διευκρινίηεται ότι: Ο αξονικόσ τομογράφοσ θα εγκαταςταθεί ςτο χϊρο όπου λειτουργεί 

ο παλιόσ αξονικόσ τομογράφοσ. Σε περίπτωςη που απαιτηθεί τυχόν βελτίωςη, ενίςχυςη 

ή και αντικατάςταςη τησ υπάρχουςασ θωράκιςησ προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν όλεσ 

οι απαιτήςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν για την νόμιμη λειτουργία του μηχανήματοσ, 

αυτό θα γίνει με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή. 

4. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτα ςθμεία Ε1 & Ε2 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

διευκρινίηεται ότι:  Η εκπαίδευςη θα παρζχεται ςε ιατροφσ, τεχνολόγουσ, τεχνικοφσ και 

χειριςτζσ. 
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5. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτθν ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ςτο  1. Ανιχνευτισ και ειδικότερα 

ςτθν απαίτθςθ «Χρόνοσ περιςτροφήσ sec, 360o» διευκρινίηεται ότι: Η ςυγκεκριμζνη 

απαίτηςη περιγράφει τον αριθμό των διαθζςιμων χρόνων περιςτροφήσ του 

ςυςτήματοσ. 

6. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτθν ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ςτο  3. Gantry και ειδικότερα ςτθν 

απαίτθςθ «Κλίςη, deg» διευκρινίηεται ότι: Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ με κλίςη του 

ςυςτήματοσ είτε μηχανική (να δοθοφν deg) είτε ψηφιακή (μζςω software). 

7. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτθν ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ςτο  6. Εξεταςτικι Σράπεηα και 

ειδικότερα ςτθν απαίτθςθ «Χειριςμόσ Κινήςεων» διευκρινίηεται ότι: Ο χειριςμόσ των 

κινήςεων μπορεί να γίνεται ςτο Gantry & operator console ή με άλλεσ πιο ςφγχρονεσ 

μεθόδουσ (tablet , remote control). 

8. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτθν ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ςτο  7. Δόςθ Ακτινοβόλθςθσ και 

ειδικότερα ςτισ απαιτιςεισ  

 «υγχρονιςμόσ με ΗΚΓ ςε prospective mode» ,  

 «υγχρονιςμόσ με ΗΚΓ ςε retrospective mode» και  

 «Διόρθωςη για αρρυθμία»  

διευκρινίηεται ότι: Οι ανωτζρω απαιτήςεισ δεν είναι επί ποινή αποκλειςμοφ και η  

κάλυψή τουσ θα αξιολογηθεί από την επιτροπή κατά την τεχνική αξιολόγηςη. 

9. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτθν ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ςτο  10. Κλινικά Πακζτα – 

Επεξεργαςία Εικόνων και ειδικότερα ςτισ απαιτιςεισ  

 «Ανάλυςη αιμάτωςησ εγκεφάλου (Cerebral perfusion)» , 

 «Πλήρεσ καρδιολογικό πακζτο για εξετάςεισ ςτεφανιαίων αγγείων με τεχνικζσ 

ςάρωςησ prospectiveκαι  retrospective gating. Χρονική διακριτική ικανότητα 

μικρότερη ή ίςη με 125 msec»,   

 «Εκτίμηςησ του ποςοςτοφ αςβζςτωςησ των αγγείων, Calcium Scoring» 

 «CT Fluoroscopy» 

 «Μελζτη καρδιακήσ λειτουργίασ» 

 «Ανάλυςη Lung Nodule» 

διευκρινίηεται ότι: Οι ανωτζρω απαιτήςεισ δεν είναι επί ποινή αποκλειςμοφ και η  

κάλυψή τουσ θα αξιολογηθεί από την επιτροπή κατά την τεχνική αξιολόγηςη. 



10. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτθν ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ςτο  12. Ανεξάρτθτοσ τακμόσ 

Ψθφιακισ Επεξεργαςίασ Εικόνασ & Διάγνωςθσ κλινικά πακζτα 

Επεξεργαςία Εικόνων και ειδικότερα ςτισ απαιτιςεισ: 

 «Πρόγραμμα αιμάτωςησ εγκεφάλου (Brain perfusion)» 

 «Πλήρεσ καρδιολογικό λογιςμικό για ανακαταςκευή των ςτεφανιαίων αγγείων 

2D & 3D , υπολογιςμό ςημαντικών καρδιολογικών παραμζτρων όπωσ ejection 

fraction, λειτουργίασ αριςτερήσ και δεξιάσ κοιλίασ» 

διευκρινίηεται ότι: Οι ανωτζρω απαιτήςεισ δεν είναι επί ποινή αποκλειςμοφ και η  

κάλυψή τουσ θα αξιολογηθεί από την επιτροπή κατά την τεχνική αξιολόγηςη. 

11. Αντίςτοιχα οι απαιτιςεισ με τουσ κάτωκι α/α (όπωσ αυτοί αναγράφονται ςτο φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ τθσ διακιρυξθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ): 7.4, 7.5, 7.7, 10.10, 10.11, 10.12, 

10.13, 10.14, 10.15, 12.9 & 12.11 δεν είναι επί ποινή αποκλειςμοφ και η  κάλυψή τουσ 

θα αξιολογηθεί από την επιτροπή κατά την τεχνική αξιολόγηςη. υνεπϊσ ςτισ ανωτζρω 

απαιτιςεισ (7.4, 7.5, 7.7, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 12.9 & 12.11) θ λζξθ 

«ΝΑΙ» ςτθν ςτιλθ τθσ απαίτθςθσ αντικακίςταται από τθν φράςθ «ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ». 

Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΗΔΗ 

(Α/Α ΕΗΔΗ 68619), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ 5θσ ΤΠΕ (www.dypethessaly.gr) 

(Προμήθειεσ  ΕΣΠΑ -> ΓΝ Τρικάλων) και ςτην ιςτοςελίδα του ΓΝ Τρικάλων 

(www.trikalahospital.gr ) 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
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