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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) 

A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή 
ΜΗ 

ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(Αναφορά σε 

Τεχνικά 
Εγχειρίδια ή 

PROSPECTUS) 

1 

Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα PACS και με άλλα ιατρικά μηχανήματα 

διαγνωστικών απεικονίσεων που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο DICOM χωρίς 

περιορισμό στον αριθμό των μηχανημάτων που μπορούν να διασυνδεθούν. Να 

διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό για την αυτόματη εγγραφή και εκτύπωση 

πληροφοριών εξετάσεων ασθενούς σε CD ή DVD. 

ΝΑΙ   

  

  

2 
Υποχρέωση της διασύνδεσης του συστήματος εγγραφής με το σύστημα κεντρικής 

διαχείρισης των ιατρικών εικόνων του Νοσοκομείου PACS EVORAD. 
ΝΑΙ 

  

3 
Αυτόματη εκτύπωση των στοιχείων της εξέτασης και του ονόματος του ασθενή καθώς 

και του λογότυπου του Νοσοκομείου στην επιφάνεια του CD/DVD. 
ΝΑΙ   

  

  

4 

Αυτόματη εγγραφή λογισμικού DICOM VIEWER για την προβολή  των περιεχομένων 

των CD/DVD συμβατό με τα πλέον πρόσφατα λειτουργικά συστήματα Windows XP, 

Windows VISTA, Windows 7, Windows 8.1 & Windows 10. 

ΝΑΙ   

  

  

5 

Οδηγοί εγγραφής CD/DVD: 

Δύο (2) CD / DVD Drives ταχύτητας εγγραφής 18x DVD±R / CD-R τουλάχιστον, για 

γρήγορη παραγωγή. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης επιλογής CD/DVD ανάλογα 

με τον όγκο της προς εγγραφή ιατρικής πληροφορίας 

ΝΑΙ   

  

  

  

6 

Θήκη εισαγωγής μέσων εγγραφής: Τουλάχιστον δύο (2) κάδοι από τουλάχιστον 

πενήντα (50) δίσκους έκαστος (σε οποιοδήποτε συνδυασμό δίσκων CD και DVD), 

συνολική χωρητικότητα 100 δίσκων 

ΝΑΙ   

  

  

7 Ανεξάρτητος κάδος εξαγωγής μέσων εγγραφής τουλάχιστον 50 δίσκων ΝΑΙ   
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΟΘΟΝΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) 

A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή 
ΜΗ 

ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(Αναφορά σε 

Τεχνικά 
Εγχειρίδια ή 

PROSPECTUS) 

8 Εγγράψιμη μορφή: CD-R, DVD-R, DVD+R ΝΑΙ     

9 

Τεχνολογία εκτύπωσης ετικετών: Inkjet. Σταθερή στο χρόνο, χωρίς να αλλοιώνεται η 

πληροφορία. 

Δυνατότητα εκτύπωσης: Έγχρωμη εκτύπωση. 

ΝΑΙ     

10 Ανάλυση εκτύπωσης: Τουλάχιστον έως 4800 dpi ΝΑΙ     

11 
Επίδοση (αναφερόμενη από τον κατασκευαστή): Τουλάχιστον έως 30 DVDs ή 60 CDs 

ανά ώρα 
ΝΑΙ     

12 
Το κάθε recorder CD/DVD drive  να γράφει διαφορετικά  δεδομένα ταυτόχρονα και 

ανεξάρτητα από το άλλο για γρήγορη παραγωγή. 
ΝΑΙ 

  

13 Πρωτόκολλα δικτύου: DICOM Store SCP (τουλάχιστον έως 24 ταυτόχρονες συνδέσεις) ΝΑΙ   
  

  

14 
DICOM 3.0.:  Ννα διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για την λήψη των εξετάσεων μέσω 

του προτύπου DICOM 3.0. 
ΝΑΙ 

  

15 Να δοθεί το κείμενο συμμόρφωσης με το DICOM 3.0 (Dicom Conformance Statement) ΝΑΙ 
  

16 Οι εξετάσεις στο CD/DVD να γράφονται και σε μορφή DicomDir. ΝΑΙ 
  

17 
Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης του παραγόμενου CD/DVD κατά την 

εισαγωγή του σε υπολογιστή. 
ΝΑΙ 

  

18 
Να διαθέτει λογισμικό παρακολούθησης διεργασιών και προόδου εγγραφής CD/DVD 

με τα στοιχεία του ασθενή που έχει δοθεί για εγγραφή στο CD/DVD. 
ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΟΘΟΝΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) 

A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή 
ΜΗ 

ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(Αναφορά σε 

Τεχνικά 
Εγχειρίδια ή 

PROSPECTUS) 

19 Να διαθέτει δυνατότητα εγγραφής πολλαπλών εξετάσεων για τον ασθενή.  ΝΑΙ 
  

20 
Το λογισμικό θέασης των εξετάσεων να πραγματοποιεί συγκριτική προβολή στην ίδια 

οθόνη μεταξύ σειρών της ίδιας εξέτασης ή μεταξύ σειρών διαφορετικής εξέτασης. 
ΝΑΙ     

21 Να διαθέτει ειδικό λογισμικό διαμόρφωσης της ετικέτας ΝΑΙ   
  

  

22 
Να τυπώνει Λατινικούς και Ελληνικούς χαρακτήρες. 

 
ΝΑΙ     

23 

Τεχνολογία εκτύπωσης ετικέτας 

-Να αναφερθεί και θα εκτιμηθεί το κόστος εκτύπωσης 

- Να αναφερθεί και θα εκτιμηθεί το κόστος αναλώσιμο που απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση καθώς και η μη αποκλειστικότητα των αναλωσίμων. 

ΝΑΙ 
  

24 

Στην ετικέτα να εγγράφεται κατ’ ελάχιστο: 

- κωδικός ασθενούς 

- ονοματεπώνυμο ασθενούς 

- ημερομηνία εξέτασης 

- λογότυπο του Νοσοκομείου 

- περιγραφή και τύπος εξέτασης 

ΝΑΙ 
  

25 
Τα προβληματικά άγραφα CD να αναγνωρίζονται και να απορρίπτονται από το 

σύστημα προτού αρχίσει η διαδικασία αναπαραγωγής των. 
ΝΑΙ     

26 
Τα κατεστραμμένα CDs να εντοπίζονται και να απορρίπτονται αυτόματα από το 

σύστημα. 
ΝΑΙ     

27 Το προσφερόμενο σύστημα θα φέρει πιστοποίηση CE για το ρομπότ. ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΟΘΟΝΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) 

A/A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή 
ΜΗ 

ΜΕ ΤΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(Αναφορά σε 

Τεχνικά 
Εγχειρίδια ή 

PROSPECTUS) 

28 

Αναφορές – Σχετικό Πελατολόγιο: Ο ανάδοχος να καταθέσει κατάλογο με τα 

αντίστοιχα εγκατεστημένα συστήματα στην Ελλάδα ή την Ευρώπη της τελευταίας 

πενταετίας. 

ΝΑΙ 
  

29 
Υποστήριξη και Συντήρηση: Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποίηση 

ISO 9001:2008 
ΝΑΙ 

  

30 

Να υπάρχει τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης για την απομακρυσμένη υποστήριξη & για 

την επί τόπου επέμβαση. 

Να περιλαμβάνεται στην πρόταση, εγγύηση με υποστήριξη και συντήρηση για 7 

ημέρες την εβδομάδα, για ένα έτος (1) – με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης σε 

περίπτωση βλάβης. Τα έξοδα αποστολής και παραλαβής θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

ΝΑΙ   
  

 

31 
Μετά την λήξη της εγγύησης 1 έτους να δοθεί το κόστος ετήσιας υποστήριξης καλής 

λειτουργίας όλου του συστήματος 
ΝΑΙ 

  

32 

Διαθεσιμότητα αναλωσίμων υλικών: 

Τα CD/DVD, τα μελάνια και εν γένει τα αναλώσιμα υλικά να μην είναι αποκλειστικά 

και να μπορούν να βρεθούν στην ελεύθερη αγορά. 

ΝΑΙ 
  

33 
Όλα τα προσφερόμενα να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, να έχουν εγγύηση 1 

έτους. 
ΝΑΙ 

  

34 

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος καθώς και η εκπαίδευση του 

προσωπικού στο χώρο του Νοσοκομείου, η διάρκεια της οποίας θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 1 ημέρας (6 ώρες ανά ημέρα) κατόπιν συνεννόησης με το Δ/ντή του 

Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος.  

ΝΑΙ     

 

 



  

Σελίδα 6 από 7 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  

1. Η εγγύηση για το σύνολο του λογισμικού & συστήματος εγγραφής εξετάσεων σε CD/DVD, καλύπτει όλες τις εργασίες και τα κάθε είδους μεταφορικά έξοδα. 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD:Κατά την διάρκεια της εγγύησης, σε περίπτωση βλάβης, οι εργασίες επισκευής θα γίνονται άμεσα στο χώρο του 

Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και απαιτείται μεταφορά μέρους του εξοπλισμού εκτός του νοσοκομείου, τα έξοδα μεταφοράς (αποστολής 

και παραλαβής) επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. Επίσης, τυχόν οδοιπορικά ή άλλου είδους έξοδα εργασιών επισκευής επιβαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. 

3. Στο χρονικό διάστημα της εγγύησης, η απόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι άμεση.(7 ημέρες την εβδομάδα x 24 ώρες την ημέρα). 

Xρόνοι ανταπόκρισης:  

Απομακρυσμένη υποστήριξη: 24 x 7 (Δε.-Kυρ.), Χρόνος ανταπόκρισης: 1 ώρα το μέγιστο 

Επί τόπου υποστήριξη……..…: 24 x 7 (Δε.-Κυρ.), Χρόνος ανταπόκρισης: το αργότερο επόμενη εργάσιμη ημέρα 

4. Στις υπηρεσίες της ετήσιας συντήρησης να περιλαμβάνονται: 

• Προληπτική και επανoρθωτική συντήρηση 

• αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). 

• ενημερώσεις του λογισμικού (service updates, hotfixes). 

• Οι απαραίτητες υπηρεσίες για την Διασύνδεση νέων modalities με το σύστημα ή παλαιών που δεν έχουν διασυνδεθεί σύμφωνα με απαίτηση του 

Νοσοκομείου. 

• Υλοποίηση των υπηρεσιών restore σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα  

• Σχεδιαστικές αλλαγές μικρής κλίμακας, σε σχέση με τις υφιστάμενες Λειτουργικές διαδικασίες του Νοσοκομείου. 

• Πλήρη και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη στους χρήστες και στους διαχειριστές του συστήματος, σε θέματα που έχουν σχέση με την εγκατάσταση, 

λειτουργία και περιβάλλον λειτουργίας, του υποστηριζόμενου συστήματος 

• Θα διαθέτει On-Call μηχανικό για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών του εξοπλισμού πληροφορικής - Λογισμικού και για την καταγραφή των προβλημάτων 

από τους χρήστες.  Οι κλήσεις θα γίνονται τηλεφωνικά ή με e-mail. Θα διαθέτει επίσης Ηλεκτρονική Διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής και παρακολούθησης 

αιτημάτων(προαιρετικά). 

• O ανάδοχος θα παράσχει βοήθεια στον Συντονιστή από πλευράς Πελάτη μέσω τηλεφώνου ή/και τηλεδιάγνωσης προκειμένου να εντοπιστεί και 

επιβεβαιωθεί η αιτία του αναφερθέντος Προβλήματος και να επιχειρηθεί να παρασχεθεί διόρθωση. Σε περίπτωση αδυναμία επίλυσης του προβλήματος απομακρυσμένα, 

ο ανάδοχος θα προσέρχεται για επί τόπου επίλυση του προβλήματος. 

5. Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης αγοράς, οι προδιαγραφές ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα τα προϊόντα και οι τιμές τους είναι επίκαιρα. Σε περίπτωση 

απόσυρσης ζητούμενου είδους (ή τμήματος του) θα πρέπει να προσφέρεται ισοδύναμο ή ανώτερό του. 

6. Το Λογισμικό (S/W) θα πρέπει να είναι εντελώς συμβατό με το Υλικό (H/W). 
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7. Τα cd εγκατάστασης (λειτουργικό, οδηγοί) να συμπεριλαμβάνονται. 

 

 

Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ) περίπου.  

 

 


