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Προς
ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα διαβουλεύσεων
Email:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

Θέµα: «∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα 21-30) για 
τις δομές Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας φροντίδας υγείας» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»,» όπως αυτές υποβλήθησαν µε 
τo με αριθμό πρωτ.: 34606/28-7-2020 έγγραφo του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε 
περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για 
τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.
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 προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
(http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – 

Διαβουλεύσεις
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Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Σχόλια

Όνομα  SIEMENS
HEALTHCARE ABEE

Email  gavriilia.lagou@siemens-
healthineers.com

Άρθρο  ΣΧΟΛΙΑ  ΕΠΙ  ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ημ/νία

11/09/2020
ΘΕΜΑ:   Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την //ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του  Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να 

καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Προδιαγραφή 3

Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU, ≥500kHU  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η θερμοχωρητικότητα της ανόδου της λυχνίας, η θερμοχωρητικότητα περιβλήματος και οι θερμαπαγωγές αυτών είναι τιμές που καθορίζουν την μέγιστη 

και απρόσκοπτη λειτουργία των συγκροτημάτων για νοσοκομειακή χρήση. Επιπλέον οι μεγάλες θερμοχωριτικότητες και θερμαπαγωγές προσδιορίζουν 

υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η ακτινολογική λυχνία διασφαλίζοντας την μακροζωία του συγκροτήματος. Όλα τα ακτινολογικά συγκροτήματα 

όταν η λυχνία θερμανθεί η λειτουργία αυτών αναστέλεται εως ότου φτάσει σε επιπεδα θερμότητας ικανοποιητικά για να ξανα λειτουργήσει η λυχνία. Για 

την αποφυγή άλλων αυτοσχέδιων μέσων ταχύτερης πτώσης της θερμότητας προτείνουμε θερμοχωρητικότητες και θερμαπαγωγές που διασφαλίζουν την 

ποιοτικότερη και ισάξια συμμετοχή των μηχανημάτων χωρίς να περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Συνεπώς προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί 

ως εξής :

Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU, ≥800kHU  
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Προδιαγραφή 4

Θερμοχωρητικότητα περιβλήματος λυχνίας, kHU, Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η θερμοχωρητικότητα της ανόδου της λυχνίας, η θερμοχωρητικότητα περιβλήματος και οι θερμαπαγωγές αυτών είναι τιμές που καθορίζουν την μέγιστη 

και απρόσκοπτη λειτουργία των συγκροτημάτων για νοσοκομειακή χρήση. Επιπλέον οι μεγάλες θερμοχωριτικότητες και θερμαπαγωγές προσδιορίζουν 

υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένη η ακτινολογική λυχνία διασφαλίζοντας την μακροζωία του συγκροτήματος. Όλα τα ακτινολογικά συγκροτήματα 

όταν η λυχνία θερμανθεί η λειτουργία αυτών αναστέλεται εως ότου φτάσει σε επιπεδα θερμότητας ικανοποιητικά για να ξανα λειτουργήσει η λυχνία. Για 

την αποφυγή άλλων αυτοσχέδιων μέσων ταχύτερης πτώσης της θερμότητας προτείνουμε θερμοχωρητικότητες και θερμαπαγωγές που διασφαλίζουν την 

ποιοτικότερη και ισάξια συμμετοχή των μηχανημάτων χωρίς να περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Συνεπώς προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί 

ως εξής :

Θερμοχωρητικότητα περιβλήματος λυχνίας, kHU, ≥ 2.500kHU  

3. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ, ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προδιαγραφή 5

Κινήσεις επιφάνειας: 

Καθ’ ύψος κίνηση, cm, ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ακτινοσκοπικού συγκροτήματος το οποίο θα διαθέτει ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με μεγάλος έυρος καθ ύψος κίνησης 

ώστε να είναι ευκολότερη η προσέγγιση από τον ασθενή, προτείνουμε η προδιαγραφη να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

Κινήσεις επιφάνειας: 

Καθ’ ύψος κίνηση, cm, ≥50 cm

Προδιαγραφή 6

2 monitor (s)  στην αίθουσα σε trolley, ≥21’’

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφη αποκλείει την εταιρεία μας από την διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τουτου προτείνουμε η προδιαγραφη να επαναδιατυπωθεί 

ως εξής :
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2 monitor (s)  στην αίθουσα σε trolley, ≥19’’

Προδιαγραφή 7

Monitor στο control room, ΝΑΙ (τουλάχιστον 21’’)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η παραπάνω προδιαγραφη αποκλείει την εταιρεία μας από την διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τουτου προτείνουμε η προδιαγραφη να επαναδιατυπωθεί 

ως εξής :

Monitor στο control room, ΝΑΙ (τουλάχιστον 19’’)

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνιση,

Μετά  τιμής,

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όνομα

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ

Email

info@amed.gr

Άρθρο  Παρατηρήσεις  επί  των  Τεχνικών
προδιαγραφών  για  το  είδος  ΩΡΛ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Ημ/νία

11/09/2020

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 38014 πρόσκλησης του νοσοκομείου σας για τη  διενέργεια πρώτης δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, η εταιρεία μας ως αντιπρόσωπος του Γερμανικού 

οίκου KARL KAPS, κατασκευαστή χειρουργικών και εξεταστικών μικροσκοπίων ΩΡΛ, παραθέτουμε τα σχόλια μας :

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 : Η  συγκεκριμένη προδιαγραφή απαιτεί ένα ξεπερασμένο τεχνολογικά σύστημα προσοφθαλμίων (ευθύ) που διέθεταν και διαθέτουν 

ακόμα σχετικά απλά χειρουργικά ΩΡΛ μικροσκόπια. Προτείνουμε να αντικατασταθεί « Να διαθέτει διοφθάλμιο στερεοσκοπικό προσοφθάλμιο σύστήμα με 

δυνατότητα ανάκλισης 0ο έως 180Ο τουλάχιστον και φακούς ευρέως οπτικού πεδίου 10Χ με δυνατότητα διόρθωσης της αμετρωπίας του χειρουργού. Με 

αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο θα προμηθευτεί εξαρχής το πλέον κατάλληλο και εύχρηστο σύστημα προσοφθαλμίων μεταβλητής γωνίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 :  Όπως ήδη αναφέραμε στο σχόλιο της προηγούμενης προδιαγραφής η πρώτη πρόταση αφορά ένα σύστημα που εκτιμούμε ότι είναι 

απαραίτητο να διαθέτει το χειρουργικό μικροσκόπιο εξαρχής, οπότε προτείνουμε να απαλειφθεί αυτή η πρόταση. Επίσης προτείνουμε να απαλειφθεί και 

το επόμενο μέρος αυτής της προδιαγραφής γιατί αναφέρεται σε ένα ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, άρα η ύπαρξη του ακόμα 

και ως μελλοντική δυνατότητα  περιορίζει τον ανταγωνισμό .Στη διάθεση σας και περαιτέρω στοιχεία που τεκμηριώνουν αυτό τον ισχυρισμό. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι για την ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΉ 1 αφιερώνονται 2 σειρές παρόλο που περιγράφει κάτι που είναι απαιτούμενο ενώ για την 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΉ 2 αφιερώνονται 7 σειρές για να περιγράψουν κάτι όπου εκτιμούμε ότι και  λόγω  κόστους δεν πρόκειται να αγορασθεί από το νοσοκομείο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 : Προτείνουμε να αντικατασταθεί από "Να φέρει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη μεγέθυνση (ZOOM) με λόγο 1:6,  με οπτικά   αποχρωματικής 
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τεχνολογίας τα οποία να παρέχουν απόλυτη καθαρότητα εικόνας, μεγαλύτερη μετάδοση φωτός και πλήρη πιστότητα χρωμάτων." Με αυτό τον τρόπο το 

νοσοκομείο ζητεί να προμηθευτεί ένα σύγχρονο ΩΡΛ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, όπως ήδη διαθέτει και να μην αρκεστεί στο 

πλήρως χειροκίνητο που ζητούν οι προδιαγραφές σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 : Προτείνουμε και αυτή η δυνατότητα να γίνει ηλεκτροκίνητη για τους ίδιους λόγους με την προηγούμενη προδιαγραφή αλλά το εύρος 

του αντικειμενικού φακού να γίνει έως 400 mm όπως είναι οι φακοί που ήδη χρησιμοποιούνται στα ΩΡΛ χειρουργεία στο λάρυγγα. Το νούμερο 415, ακόμη 

και με την προσθήκη της λέξης τουλάχιστον αναφέρεται σε συγκεκριμένη δυνατότητα του εργοστασίου που διαθέτει και την ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2. Οπότε για 

λόγους μη αποκλεισμού του ανταγωνισμού προτείνουμε να αντικατασταθεί επι του γενικότερου όρου 400 mm τουλάχιστον, όποθ έτσι δεν αποκλείεται 

κανένας κατασκευαστής.   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5 :Προτείνουμε να απαλειφθεί η παρένθεση με τα αριθμητικά δεδομένα η οποία και αφορά τον ίδιο συγκεκριμένο κατασκευαστή. Η 

προδιαγραφή μπορεί να συμπληρωθεί με τον όρο "Να αναφερθεί το εύρος της μεταβολής για να αξιολογηθεί."

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6 : Προτείνουμε το σύστημα φωτισμού να είναι LED υψηλής ισχύος με μεγάλη διάρκεια ζωής για οικονομικούς λόγους άλλα και για να 

διαθέτει το μικροσκόπιο το πλέον σύγχρονο φωτισμό. Εδώ αναφέρουμε ότι οι λυχνίες XENON  είναι ήδη παλαιάς τεχνολογίας και με συγκεκριμένη 

διάρκεια ζωής μερικών εκατοντάδων ωρών λειτουργίας, με υψηλό κόστος αντικατάστασης, όπως ήδη γνωρίζει το νοσοκομείο σας μια και το υπάρχων 

ΩΡΛ χειρουργικό μικροσκόπιο διαθέτει φωτισμό XENON, το λαμπτήρα του οποίου αντικατέστησε πριν μερικά χρόνια. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 : Σε περίπτωση που επιμείνετε στο φωτισμό XENON προτείνουμε το εφεδρικό σύστημα φωτισμού να μην είναι απαραιτήτως ΧΕΝΟΝ, 

για λόγους ανταγωνισμού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 : Προτείνουμε να αλλάξει η προδιαγραφή αυτή και να ζητάτε το πλέον σύστημα ανάρτησης κεφαλής μικροσκοπίου που είναι τα 

μαγνητικά φρένα. Συγκεκριμένα προτείνουμε να αντικατασταθεί από " Να διαθέτει σύστημα μαγνητικών φρένων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η τοποθέτηση 

της κεφαλής του μικροσκοπίου στην επιθυμητή θέση με υψηλή ακρίβεια, μέσω κομβίων τοποθετημένα στην κεφαλή του μικροσκοπίου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11 :  Για άλλη μία φορά περιγράφετε κάτι που μπορεί να προσαρμοσθεί μελλοντικά, προφανώς λόγω υψηλού κόστους στην αρχική 

αγορά. Εμείς προτείνουμε μία λύση για το σύστημα της κάμερας με πολύ μικρό κόστος που μπορεί να ενσωματωθεί στην αρχική αγορά και το διαθέτουν 

σχεδόν όλα τα εργοστάσια, χωρίς αποκλεισμούς όπως προφανώς επιχειρείται με τις μακροσκελέστατες και λεπτομερείς περιγραφές μελλοντικών 

εξαρτημάτων. Προτείνουμε να αντικατασταθεί η προδιαγραφή αυτή από " Να διαθέτει οπτικό διαχωριστή δέσμης με ενσωματωμένο προσαρμογέα 

ενδοσκοπικής κάμερας για χρήση με ενδοσκοπικό πύργο για απεικόνιση και καταγραφή" δηλαδή να διαθέτει ένα σύστημα σύνδεσης με τον υπάρχων 

ενδοσκοπικό πύργο της ΩΡΛ  κλινικής, η ακόμη και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι τα περισσότερα εργοστάσια κατασκευάζουν σύγχρονα ηλεκτροκίνητα  μικροσκόπια όπως το ανωτέρω προτεινόμενο. Το 

θέμα είναι το κόστος τους για να τα αγοράσει ένα δημόσιο νοσοκομείο όπως το δικό σας, όπου αγόρασε χειρουργικό μικροσκόπιο πριν περίπου 15 

χρόνια ίσως και παραπάνω. Με τις προδιαγραφές που αναρτήσατε προς διαβούλευση το νοσοκομείο κατευθύνετε σε ένα χειρουργικό μικροσκόπιο ΩΡΛ 

σχετικά απλό χωρίς καμία ηλεκτρική κίνηση, σίγουρα απλούστερο από αυτό που ήδη διαθέτετε, αλλά πιθανόν αρκετά γνωστού εργοστασίου. Με τις 

προτάσεις μας μπορείτε να προμηθευτείτε ένα πλέον σύγχρονο μικροσκόπιο  με όλες τις κινήσεις ηλεκτρικές και από Ευρωπαϊκό εργοστάσιο, το οποίο θα 

καλύψει τις ανάγκες σας για πάρα πολλά χρόνια.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση

Με εκτίμηση

alphaMED 

Πέτρος Καλλίγερος, MSc

Υπεύθυνος Πωλήσεων 

τ. 2108842769

κ. 6974722433 

www.amed.gr 
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Όνομα

ABBOTT
MEDICAL
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Email

maria.efthymiou@abbott.com

Άρθρο  Σύστημα  καρδιοπνευμονικής
υποστήριξης  –  εξωσωματικής  οξυγόνωσης
καρδιάς ή/ και πνευμόνων ( Extra Corporeal
Membrane Oxygenation- ECMO)

Ημ/νία

11/09/2020

Σε απάντηση της Διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών ενός συστήματος καρδιοπνευμονικής υποστήριξης – εξωσωματικής 

οξυγόνωσης καρδίας ή/ και πνευμόνων ( Extra Corporeal Membrane Oxygenation- ECMO) για την υποκατάσταση της αναπνευστικής και καρδιολογικής 

λειτουργίας βαρέως πασχόντων ασθενών, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου σας στις 26 Αυγούστου 2020, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε με τις παρακάτω παρατηρήσεις – ενστάσεις – προτάσεις, με κύριο γνώμονα το μέγιστο κλινικό όφελος των ασθενών αλλά και του 

νοσοκομείου σας.

• Πρόταση :

Σε ότι αφορά τον τίτλο του ζητούμενου εξοπλισμού, θα πρέπει να προστεθεί το λεκτικό «ή σύστημα μηχανικής υποστήριξης κοιλίας» (Ventricular Assist 

System) καθώς με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς συστημάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από τις περιπτώσεις 

διανοσοκομειακών μεταφορών και αεροδιακομιδής που αναφέρονται και σε διάφορους τομείς του νοσοκομείου σας π.χ χειρουργείο, ΜΕΘ, αιμοδυναμικό 

εργαστήριο, προσφέροντας βέλτιστα αποτελέσματα στην υγεία των ασθενών σας. 

Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη και η αναπνευστική υποστήριξη του ασθενή εκτός της καρδιακής υποστήριξης, τα ίδια 

συστήματα να μπορούν με αναλώσιμα -τα οποία φέρουν CE πιστοποίηση - (οξυγονωτές μεμβράνης, σωλήνες 3/8, καθετήρες κτλ) και μηχανήματα -τα 

οποία φέρουν CE πιστοποίηση -  (heater cooler, gas blender κτλ) τα οποία βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο σας, να μετατραπούν σε συστήματα ECMO, 

χωρίς να επιβαρύνεται το νοσοκομείο σας με επιπλέον κόστος αγοράς εξοπλισμού. 

Τέλος , το σύστημα θα πρέπει να δύναται να υποστηρίξει τόσο ενήλικες όσο και παιδιά βαρέως πάσχοντα και θα πρέπει να αναφέρονται και τα επιπλέον 

χαρακτηριστικά που αφορούν την κατηγορία των παιδιατρικών περιστατικών καθώς οι ανάγκες διαφέρουν από εκείνες των ενηλίκων. 

• Παρατηρήσεις: 

α/α 5. Προστασία από απινίδωση:  Να συμπεριλαμβάνεται στην περιγραφή ο Τύπος εξοπλισμού για προστασία από ηλεκτροπληξία από τον 

κατασκευαστή 

α/α 7. Βάρος: Διευκρίνηση εάν αφορά σύστημα το οποίο φέρει ενσωματωμένο μόνιτορ , εναλλακτικά να αυξηθεί στα 14 kgr.

α/α 12. Τύπος Αντλίας : Φυγοκεντρική

Στην περιγραφή να προστεθεί η αρχή και ο τρόπος λειτουργίας της αντλίας, τα κλινικά δεδομένα τα οποία τεκμηριώνουν τον βελτιωμένο χειρισμό του 

αίματος χωρίς μηχανικές τριβές και βλάβη αυτού και απαραίτητα να προσκομίζονται τα σχετικά πιστοποιητικά για κάθε χρήση της, είτε ως σύστημα ECMO 

είτε ως σύστημα VAS. Απαραίτητα να αναφερθεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα χρήσης της για κάθε θεραπεία με κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών 

από τον κατασκευαστή.

α/α 14. Αντλία Έκτακτης Ανάγκης (emergency) : Να γίνει προσθήκη του λεκτικού «ή εναλλακτικά, εφεδρικού πλήρους συστήματος (backup system) μαζί 

με κάθε βασικό σύστημα (basic system)». Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω οιουδήποτε σφάλματος στο σύστημα κατά την διάρκεια καρδιακής ή 

καρδιοπνευμονικής υποστήριξης ασθενή, ένα πλήρες εφεδρικό σύστημα άμεσα διαθέσιμο και λειτουργικό, αποτελεί λύση για την συνέχιση της θεραπείας 

στον πάσχοντα ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο για την υγεία του.

α/α 15. Θεραπείες : Θα πρέπει να αναφέρεται το ελάχιστο χρονικό διάστημα για κάθε θεραπεία στην οποία το σύστημα θα παρέχει υποστήριξη και να 

κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά από τον κατασκευαστικό οίκο. Να προστεθεί η δυνατότητα μετατροπής του συστήματος από VAD σε ECMO & 

αντίστροφα στον ίδιο ασθενή. Επίσης, στην θεραπεία VAD να προστεθεί δυνατότητα αριστερής ή δεξιάς ή αμφικοιλιακής υποστήριξης – ιδιαίτερα στην 

χρήση ως γέφυρα προς μεταμόσχευση.

α/α 16. Αισθητήρες : Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει παραμέτρους οι οποίες παρέχονται ήδη από μόνιτορ στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο 

ασθενής κατά την νοσηλεία του (αίματος) συνεπώς θα πρέπει να αναφερθούν βασικοί παράμετροι από τους αισθητήρες ενός συστήματος ήτοι πίεσης, 

ροής υπερήχων και θερμοκρασίας συστήματος (όχι αίματος).

α/α 17. Οθόνη : Να αφαιρεθεί η λέξη «αφής» καθώς περιορίζει την προσφορά συστημάτων με μόνιτορ παρακολούθησης μη ενσωματωμένο στην 
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κονσόλα. 

α/α 18. Παρακολουθούμενες παράμετροι : Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει περιγραφές παραμέτρων οι οποίες παρέχονται ήδη από μόνιτορ στο 

οποίο είναι συνδεδεμένος ο ασθενής κατά την νοσηλεία του (αίματος & οξυγόνου) όπως έχει ήδη προαναφερθεί, συνεπώς θα πρέπει να αναφερθούν οι 

παράμετροι που καταγράφονται από τους αισθητήρες του συστήματος ήτοι ταχύτητας, πίεσης, ροής , ανίχνευση ανάδρομης ροής, γραφική 

αναπαράσταση των δεδομένων, τα όρια των συναγερμών, χρονόμετρα και η θερμοκρασία συστήματος (όχι αίματος).

α/α 19.  Οπτικοακουστικοί συναγερμοί : Ηχητική και οπτική ειδοποίηση/ συναγερμός, όπου  προειδοποιεί τον χειριστή για συνθήκες που ενδέχεται να 

παρεμποδίζουν την υποστήριξη του ασθενούς ή να προκαλέσουν βλάβη στην αντλία αίματος ή την κύρια κονσόλα. Θα πρέπει να καταγράφονται στο 

σύστημα κατά την ημέρα και την ώρα τους συμβάντος με λεπτομέρειες και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο λειτουργικά συμβάντα όσο και αλλαγές 

στην υποστήριξη του ασθενή κατά την διάρκεια της θεραπείας. Να προστεθεί η δυνατότητα αυτοδιαγνωστικών ελέγχων ώστε επικυρώνονται όλες οι 

παράμετροι λειτουργίας πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Η κατηγορία περιλαμβάνει περιγραφές παραμέτρων οι οποίες παρέχονται ήδη από 

μόνιτορ στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο ασθενής κατά την νοσηλεία του (αίματος & οξυγόνου) όπως έχει ήδη προαναφερθεί στα α/α 16,17 και 18.

α/α 20. Ελληνικό Μενού λειτουργίας : Να προστεθεί «Σε περίπτωση μη διάθεσης του μενού λειτουργίας στα ελληνικά, η γλώσσα του μενού λειτουργίας να 

είναι η αγγλική και να παρέχεται λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος στα Ελληνικά & τα Αγγλικά.»

α/α 22. Διάρκεια Αναλωσίμου : Να προστεθεί η προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών για κάθε χρήση αναλωσίμου, ανά κατηγορία θεραπείας όπως 

αυτές αναφέρονται στο α/α 15 είτε ως σύστημα ECMO είτε ως σύστημα VAD . Απαραίτητα να αναφερθεί το ελάχιστο χρονικό διάστημα χρήσης της για 

κάθε θεραπεία με κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών από τον κατασκευαστή.

α/α 23. Λειτουργίες: 

Αυτόματης πλήρωσης / auto priming : Απαιτούνται διευκρινήσεις προς το ζητούμενο χαρακτηριστικό και το όφελος που προσδίδει στον χειριστή αλλά και 

τον ασθενή -εάν υφίσταται.

Μοναδικής αντικραδασμικής τεχνολογίας: Τα συστήματα που προορίζονται για χρήση σε έκτακτες καταστάσεις σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον ως αυτές 

περιγράφονται να φέρουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις για αυτό. 

Υπαίθρια εφαρμογή : Χρήση η οποία συμπεριλαμβάνεται στις έκτακτες καταστάσεις σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον -ανωτέρω.

Όλες οι ανωτέρω παρατηρήσεις – ενστάσεις – προτάσεις  βασίζονται στις ακόλουθες κλινικές μελέτες :

1. John, R., Long, J. W., Massey, H. T., Griffith, B. P., Sun, B. C., Tector, A. J., & Joyce, L. D. (2011). Outcomes of a multicenter trial of the Levitronix 

CentriMag ventricular assist system for short-term circulatory support. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 141(4), 932-939.

2. John, R., Liao, K., Lietz, K., Kamdar, F., Colvin-Adams, M., Boyle, A., Joyce, L. (2007). Experience with the Levitronix CentriMag circulatory support 

system as a bridge to decision in patients with refractory acute cardiogenic shock and ultisystem organ failure. The Journal of Thoracic and 

Cardiovascular Surgery, 34(2), 351-358.

3. Aziz, T. A., Singh, G., Popjes, E., Stephenson, E., Mulvey, S., Pae, W., & El-Banayosy, A. (2010). Initial experience with CentriMag extracorporeal 

membrane oxygenation for support of critically ill patients with refractory cardiogenic shock. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 29(1), 66-71.

4. Bhama, J. K., Kormos, R. L., Toyoda, Y., Teuteberg, J. J., McCurry, K. R., & Siegenthaler, M. P. (2009). Clinical experience using the Levitronix 

CentriMag system for temporary right ventricular mechanical circulatory support. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 28(9), 971-976.

5. Zhang, J., Gellman, B., Koert, A., Dasse, K. A., Gilbert, R. J., Griffith, B. P., & Wu, Z. J. (2006). Computational and experimental evaluation of the fluid 

dynamics and hemocompatibility of the CentriMag blood pump. Artificial Organs, 30(3), 168-177.

6. Borisenko, O., Wylie, G., Payne, J., Bjessmo, S., Smith, J., Yonan, N., & Firmin, R. (2014). Thoratec CentriMag for temporary treatment of refractory 

cardiogenic shock or severe cardiopulmonary insufficiency: a systematic literature review and meta-analysis of observational studies. American Society 

for Artificial Internal Organs Journal, 60, 487-497.

7. De Robertis, F., Birks, E. J., Rogers, P., Dreyfus, G., Pepper, J. R., & Khaghani, A. (2006). Clinical performance with the Levitronix CentriMag 

short-term ventricular assist device. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 25(2), 181-186. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ

Να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διαβούλευσης με τροποποιημένες  και συμπληρωμένες τις τεχνικές παρατηρήσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις του 2020 κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφονται  οι παραπάνω ασάφειες και να εξασφαλίζεται το μέγιστο 

κλινικό όφελος των ασθενών, η καλύτερη ποιότητα προσφερόμενων υλικών και η μεγαλύτερη οικονομία στο νοσοκομείο σας και η μεγαλύτερη δυνατή 

ευρύτητα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 Παρ.3Π.Δ 118/2007 και ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες άρθρο 53 Παρ.2 Π.Δ 60/2007.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για τις αλλαγές ή τις ενέργειες που διατίθεστε να ακολουθήσετε.

Όνομα

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.
ΑΕ

Email

info@papapostolou.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  /
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημ/νία

11/09/2020

Αρ. πρωτ. SA-354/20

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΟΜΕΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΎΝΑΙΚΟΛΟΠΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας.

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της 

Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε, δεδομένου του προϋπολογισμού, να προτείνουμε την περεταίρω βελτίωση ορισμένων από 

αυτών, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε 

διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων συστημάτων υπερηχοτομογραφίας και προτίθεται να συμμετέχει στον 

διαγωνισμό σας με τροχήλατους ευέλικτους υπερηχοτομογράφους υψηλών προδιαγραφών της σειράς Χ-Ιnsight με επεξεργαστές σύγχρονης τεχνολογίας 

Χ-Engine 5πλάσιας ταχύτητας. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι, πρέπει να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα 

αρχή και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, προτείνουμε την τροποποίηση 

ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΎΝΑΙΚΟΛΟΠΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ζητείται: 

΄΄4. Εξειδικευμένη ηχοβόλο δυσοιάστατη κεφαλή Linear τύπου Matrix για υψηλής ευκρίνειας εξετάσεις μαστού καθώς και επιφανειακών οργάνων, 

τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4-13 ΜHz), με πάτημα μεγαλύτερο των 4,5εκ. και αριθμό κρυστάλλων τουλάχιστον 1000. ( Τεμάχιο 1 )΄΄
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Στην ως άνω προδιαγραφή η απαίτηση άνω  των  χιλίων  (1000)  κρυστάλλων είναι φωτογραφική, περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν επιτρέπει σε 

αρκετές εταιρείες όπως και στην εταιρεία μας παρόλο που διαθέτουν συστήματα υψηλών προδιαγραφών να συμμετάσχουν σε αυτόν. Ο πολύ μεγάλος 

αριθμός των κρυστάλλων που ζητά η προδιαγραφή, δεν εξασφαλίζει υψηλότερη χωρική διακριτική ικανότητα διότι η τελική η ποιότητα της εικόνας 

εξαρτάται από πολλές παραμέτρους πχ υψηλό δυναμικό εύρος, υψηλή συχνότητα κλπ. Επιπλέον το μεγαλύτερο εύρος φάσματος συχνοτήτων βοηθά τον 

χρήστη στην εξέταση για την καλύτερη απεικόνιση των διάφορων δυσδιάκριτων ανατομικών δομών. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει 

την διαγνωστική αξιοπιστία του υπο προμήθεια είδους. 

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄4. Εξειδικευμένη ηχοβόλο δυσδιάστατη κεφαλή Linear τύπου Matrix για υψηλής ευκρίνειας εξετάσεις μαστού καθώς και επιφανειακών οργάνων, 

τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4-16ΜHz), με πάτημα περίπου 4,5εκ. και αριθμό κρυστάλλων τουλάχιστον 550. ( Τεμάχιο 1 )΄΄

   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ζητείται: 

΄΄3. Ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex, τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, 

τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4-9 MHz), με γωνία σάρωσης μεγαλύτερη των 180° και γωνία τρισδιάστατου τουλάχιστον 120 o . Να 

συνοδεύεται από οδηγό βιοψίας πολλαπλών χρήσεων. (Τεμάχιο 2 ) ΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος σχετικά με την γωνία σάρωσης 

τρισδιάστατου. Το μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων βοηθά τον χρήστη στην εξέταση για την καλύτερη απεικόνιση των διάφορων δυσδιάκριτων ανατομικών 

δομών. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει καθόλου την απόδοση του συστήματος.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής ως εξής: 

΄΄3. Ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, 

τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (3-12MHz), με γωνία σάρωσης μεγαλύτερη των 180° και γωνία τρισδιάστατου τουλάχιστον 90o  . Να 

συνοδεύεται από οδηγό βιοψίας πολλαπλών χρήσεων. (Τεμάχιο 2 ) ΄΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

       Ζητείται:΄΄ 2. Εξειδικευμένη ηχοβόλο τρισδιάστατη κεφαλή Convex, πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για υψηλής ευκρίνειας μαιευτικές και 

γυναικολογικές εξετάσεις και εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-5 MHz), με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 

90° και γωνία τρισδιάστατου τουλάχιστον 85°. (Τεμάχια 3 )΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος σχετικά με την γωνία σάρωσης 

τρισδιάστατου. Επίσης προτείνουμε την προμήθεια κεφαλής τεχνολογίας μονού κρυστάλλου. Οι κεφαλές τεχνολογίας μονού κρυστάλλου (single crystal) 

προσφέρουν πραγματικά κλινικά πλεονεκτήματα, καθώς παρέχoυν 50% καλύτερη απόδοση από τις συμβατικές κεφαλές, υψηλότερη χωρική διακριτική 

ανάλυση, χαμηλότερο συντελεστή θορύβου με  μέγιστη ικανότητα βάθους σάρωσης έως και 40cm, ιδιαίτερα σε δύσκολους ασθενείς. Το μεγαλύτερο εύρος 

συχνοτήτων βοηθά τον χρήστη στην εξέταση για την καλύτερη απεικόνιση των διάφορων δυσδιάκριτων ανατομικών δομών. σχετικά με την γωνία 

σάρωσης τρισδιάστατου 

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό,καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής,  

προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄2. Εξειδικευμένη ηχοβόλο τρισδιάστατη κεφαλή Convex, τεχνολογίας μονού κρυστάλλου πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για υψηλής ευκρίνειας 
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μαιευτικές και γυναικολογικές εξετάσεις και εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-8 MHz), με γωνία σάρωσης 

τουλάχιστον 90° και γωνία τρισδιάστατου τουλάχιστον 70°. (Τεμάχια 3 )΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

       

       Ζητείται:  

΄΄Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamfbrmer). Άνω των 8.000.000 καναλιών επεξεργασίας. Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει τον ανταγωνισμό. Η απαίτηση ψηφιακού διαμορφωτή δέσμης με 8 εκατομμύρια κανάλια περιορίζει τον ανταγωνισμό 

και δεν επιτρέπει σε αρκετές εταιρείες όπως και στην εταιρεία μας παρόλο που διαθέτουν συστήματα υψηλών προδιαγραφών να συμμετάσχουν σε αυτόν. 

Η βελτιστοποίηση της ποιότητας της εικόνας εξαρτάται από πολλούς παραμέτρους τον ρυθμό ανανέωσης της εικόνας, το εύρος φάσματος συχνοτήτων 

και των κρυστάλλων των ηχοβόλων κεφαλών που χρησιμοποιεί κάθε φορά ανα κεφαλή, το βάθος σάρωσης κλπ. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν 

θα επηρεάσει την διαγνωστική αξιοπιστία του υπο προμήθεια είδους. Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον 

διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamfbrmer). Άνω των 800.000 καναλιών επεξεργασίας. Μεγαλύτερος αριθμός καναλιών, θα εκτιμηθεί θετικά. 

Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟβΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Ζητείται: 

΄΄4D Linear. 6 - 13 MHz ΄΄

Η  τεχνολογία  4D απεικόνισης γραμμικών (Linear) ηχοβόλων κεφαλών απευθύνεται κυρίως σε συστήματα υπερηχοτομογράφων ακτινολογικών 

εφαρμογών. Δεδομένο των κλινικών εφαρμογών της μαιευτικής γυναικολογίας και προγενετικού ελέγχου για την οποία προορίζεται η παράμετρός αυτή 

δεν θα πρέπει να αποκλείσει την συμμετοχή ενός υπερηχοτομογράφου αμιγώς γυναικολογικής μαιευτικής χρήσης. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν 

θα επηρεάσει την διαγνωστική αξιοπιστία του υπο προμήθεια είδους.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄4D Linear. 6 - 13 MHz. Εφόσον διατίθεται θα εκτιμηθεί θετικά.΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ζητείται: 

΄΄    CW Doppler. Να λειτουργεί με phased array, linear και convex κεφαλές.ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος, και δεν προσφέρει ουσιαστικά κανένα 

κλινικό όφελος. Όπως είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο η ως ανω τεχνολογία εφαρμόζεται αποκλειστικά μόνο σε καρδιολογικές κεφαλές τύπου 

sector/phased array. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση την απόδοση του συστήματος. 

Συνεπώς για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής 

ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄CW Doppler. Να λειτουργεί με phased array κεφαλές. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία προς αξιολόγηση και να προσφερθεί προς επιλογή)΄΄
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     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ζητείται: 

΄΄Διεθνή πρωτόκολλα εξετάσεις: Ωοθηκών IOTA. Να αναφερθούν οι μέθοδοι LR2,Simple Rules, και ADNEX Model), Ενδομητρίου ΙΕΤΑ και 

Ενδομητρίωσης IDEA. ΝΑΙ  (Να περιγραφεί αναλυτικά).΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό. Πρωτόκολλα κατηγοριοποίησης όγκων ωοθηκών βάσει των 

κριτηρίων ΙΟΤΑ, διαθέτει μόνο μια εταιρεία και περιορίζεται ο ανταγωνισμός με αποτέλεσμα να μην επιτρέπει σε εταιρείες που διαθέτουν συστήματα και 

λογισμικά υψηλών προδιαγραφών να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 

Συνεπώς για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής 

ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄Διεθνή πρωτόκολλα εξετάσεις: Ωοθηκών IOTA. Να αναφερθούν οι μέθοδοι LR2,Simple Rules, και ADNEX Model), Ενδομητρίου ΙΕΤΑ και 

Ενδομητρίωσης IDEA. ΝΑΙ  (Εφόσον διατίθεται να περιγραφεί αναλυτικά).΄΄

  ΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ζητείται: 

΄΄ Τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής καθώς και της ενδοκρανιακής διαφάνειας με χρήση 2D κεφαλών. ΝΑΙ    (Να περιγραφεί αναλυτικά)   ΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό. Η απαίτηση  ενδοκρανιακής διαφάνειας περιορίζει τον 

ανταγωνισμό και δεν επιτρέπει σε εταιρείες που διαθέτουν συστήματα και λογισμικά υψηλών προδιαγραφών να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 

Συνεπώς για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής 

ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄ Τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής διαφάνειας και εφόσον διατίθεται της ενδοκρανιακής διαφάνειας με χρήση 2D κεφαλών. ΝΑΙ (να 

περιγραφεί αναλυτικά να περιγραφεί αναλυτικά) ΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ζητείται: 

΄΄  Τεχνική αυτόματης εμφάνισης και μέτρησης των συνιστώμενων από το ISUOG προβολών για την εξέταση του εμβρυϊκού κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Να λειτουργεί με κεφαλές ογκομετρικής σάρωσης πραγματικού χρόνου. ΝΑΙ   (Να περιγραφεί αναλυτικά).  ΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό. Η απαίτηση  αυτόματης εμφάνισης και μέτρησης των 

συνιστώμενων από το ISUOG προβολών περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν επιτρέπει σε εταιρείες που διαθέτουν συστήματα και λογισμικά υψηλών 

προδιαγραφών να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄  Τεχνική αυτόματης εμφάνισης και μέτρησης των συνιστώμενων από το ISUOG προβολών για την εξέταση του εμβρυϊκού κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Να λειτουργεί με κεφαλές ογκομετρικής σάρωσης πραγματικού χρόνου. ΝΑΙ   (Εφόσον διατίθεται να περιγραφεί αναλυτικά).  ΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ζητείται: 
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΄΄  Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) > 3000 f/sec  ΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας είναι 

μια παράμετρος απεικόνισης η οποία δεν εξασφαλίζει από μόνη της τη βέλτιστη διακριτική ικανότητα του συστήματος. Η ευκρίνεια της εικόνας εξαρτάται 

και από άλλους παράγοντες όπως το υψηλό δυναμικό εύρος, ο αριθμός των κρυστάλλων της ηχόβολου κεφαλής κλπ. Η τροποποίηση της προδιαγραφής 

δεν θα επηρεάσει καθόλου την απόδοση του συστήματος.

Συνεπώς για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό διαγωνισμό με υψηλές προδιαγραφές, προτείνεται η 

επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄  Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 2500 f/sec. Μεγαλύτερος αριθμός Frame Rate, θα εκτιμηθεί θετικά  ΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ζητείται: 

΄΄  Βάθος σάρωσης ≥50 cm  ΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Το βάθος σάρωσης είναι μια 

παράμετρος απεικόνισης η οποία δεν εξασφαλίζει από μόνη της τη βέλτιστη διακριτική ικανότητα του συστήματος. Η ευκρίνεια της εικόνας εξαρτάται και 

από άλλους παράγοντες όπως το υψηλό δυναμικό εύρος, ο αριθμός των κρυστάλλων της ηχόβολου κεφαλής κλπ. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν 

θα επηρεάσει καθόλου την απόδοση του συστήματος.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό με υψηλές προδιαγραφές, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της 

προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄  Βάθος σάρωσης ≥40 cm. Μεγαλύτερος αριθμός Βάθος σάρωσης, θα εκτιμηθεί θετικά    ΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ζητείται: 

΄΄ Δυνατότητα εξαγωγής αρχείου όγκου 3D απευθείας σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και αποστολής όλης της εξέτασης στο email του ασθενή με δικλείδα 

ασφαλείας. ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά)   ΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό. Η ως άνω προδιαγραφή δεν προσφέρει κανένα όφελος στο υπο 

προμήθεια είδος και δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας καθώς και σε αρκετές εταιρείες παρόλο που διαθέτουν συστήματα υψηλών προδιαγραφών να 

συμμετάσχουν σε αυτό. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει την διαγνωστική αξιοπιστία του υπο προμήθεια είδους.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄ Δυνατότητα εξαγωγής αρχείου όγκου 3D απευθείας σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και αποστολής όλης της εξέτασης στο email του ασθενή με δικλείδα 

ασφαλείας. ΝΑΙ (Εφόσον διατίθεται να περιγραφούν αναλυτικά)   ΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Ζητείται: ΄΄  Λειτουργικά Σύστημα Windows 10΄΄  
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Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό. Η απαίτηση windows 10 περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν 

επιτρέπει σε εταιρείες που διαθέτουν συστήματα και λογισμικά υψηλών προδιαγραφών να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄  Λειτουργικά Σύστημα. Ναι (να περιγραφεί αναλυτικά και να διαθέτει σύστημα λειτουργικό Windows ή αλλο πατεενταρισμένο λογισμικού του 

κατασκευαστικού οίκου  για συμβατότητα σύνδεσης με εκτυπωτές χαρτιού, ασφαλή σύνδεση σε δίκτυα και μελλοντικών αναβαθμίσεων.)΄΄  

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Ζητείται: 

΄΄  Μονάδα σκληρού δίσκου τεχνολογίας SSD. ΝΑΙ, ενσωματωμένος (Να περιγραφεί αναλυτικά) Να  αποθηκεύει  στατικές  εικόνες,  loops και 

ογκομετρικές     απεικονίσεις.     Να διαθέτει δυνατότητα επέκτασης με SSD 1ΤΒ  ΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει υπέρμετρα τον διαγωνισμό. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση την απόδοση 

του συστήματος. Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας με συστήματα υψηλών προδιαγραφών στον διαγωνισμό, 

προτείνεται η επαναδιατύπωση  της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄  Μονάδα σκληρού δίσκου τεχνολογίας SSD, ≥500GB. ΝΑΙ, ενσωματωμένος (Να περιγραφεί αναλυτικά). Να  αποθηκεύει  στατικές  εικόνες,  loops 

και ογκομετρικές     απεικονίσεις.     Να διαθέτει δυνατότητα επέκτασης εξίσου SSD με τουλάχιστον 500GB. Μεγαλύτερος αριθμός χωρητικότητας θα 

εκτιμηθεί θετικά.΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Ζητείται: ΄΄  SECTOR Array 1-9 MHz  ΄΄

Οι περισσότεροι κατασκευαστικοί οίκοι κατασκευάζουν υπερηχοτομογράφους με καρδιολογικές κεφαλές τουλάχιστον έως 11ΜΗz. Το μεγαλύτερο εύρος 

συχνοτήτων βοηθά τον χρήστη στην εξέταση για την καλύτερη απεικόνιση των διάφορων δυσδιάκριτων ανατομικών δομών ιδιαίτερα σε περιοχές 

σάρωσης όπως της καρδιάς εγκύων, παίδων και νεογνών. Συνεπώς δεδομένου του προϋπολογισμού και των κλινικών εφαρμογών που προορίζεται 

προτείνεται η βελτιστοποίηση της προδιαγραφής ώστε να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχουσες εταιρίες θα προσφέρουν πραγματικά το υψηλότερο 

τεχνολογικά σύστημα από τα διαθέσιμα μοντέλα τους.

      Για την περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

       Επαναδιατυπωση:       ΄΄SECTOR Array. 1-11 MHz ΄΄

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζητείται: 

΄΄  Οθόνη αφής ≥12"  ΄΄

Στην ως άνω προδιαγραφή δεν αναφέρεται πουθενά στις προδιαγραφές της βασικής μονάδας η οθόνη αφής. Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα 

υπερηχοτομογράφου διαθέτουν πλέον οθόνη αφής με τουλάχιστον 13 ίντσες. Τα συστήματα με οθόνη αφής 13 ιντσών υψηλής ανάλυσης αυξάνουν την 

εργονομία του μηχανήματος καθώς έχουν λιγότερα φυσικά πλήκτρα και πολλές από τις λειτουργίες γίνονται μέσο αυτής. Η οθόνη αφής καθαρίζεται και 

απολυμαίνεται πολύ πιο εύκολα από ένα φυσικό πληκτρολόγιο, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια στον χρήστη από επιμολύνσεις. Παράλληλα  

διευκολύνουν την εκτέλεση κλινικών μετρήσεων και προσφέρουν συνολικά μεγαλύτερη εργονομία . 

Για την περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

Οθόνη αφής ≥13"
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζητείται: 

Real Time 3D/4D ΝΑΙ  (Να περιγραφεί ανολυτικά)

Δεδομένου του προϋπολογισμού και το γεγονός ότι το υπό προμήθεια είδος προορίζεται για αμιγώς γυναικολογική χρήση δεν αναφέρεται πουθενά στις 

προδιαγραφές της βασικής μονάδας ο ελάχιστος ρυθμός ανανέωσης ογκομετρικής απεικόνισης.  Το τεχνικό χαρακτηριστικό του ρυθμού ανανέωσης 

ογκομετρικής εικόνας θεωρείται ένα από τα κυριότερα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υπερηχοτομογράφου μαιευτικής-γυναικολογίας και όσο 

μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός αυτός, τόσο γρηγορότερα διευκολύνεται η εξέταση σε μαιευτικές-γυναικολογικές εφαρμογές.

Για την περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

       Επαναδιατυπωση: ΄΄Real Time 3D/4D με ) με Ρυθμό ανανέωσης ογκομετρικής εικόνας  ≥ 70 VPS (volumes per second), ΝΑΙ  (Να περιγραφεί 

ανολυτικά) ΄΄

ΖΗΤΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

να γίνουν δεκτές οι  προτεινόμενες τροποποιήσεις διότι έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στον φορέα σας να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων αξιόπιστων 

μηχανημάτων υψηλών προδιαγραφών και δη προς όφελος του τελικού χρήστη αυτών.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Τσατσαρός

Biomedical Engineer

Ultrasound Senior Product Manager

Imaging

Όνομα ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ

Email

info@amed.gr
Άρθρο  Παρατηρήσεις  επί  των  Τεχνικών
προδιαγραφών για το είδος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ LASER

Ημ/νία

11/09/2020
Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 38014 πρόσκλησης του νοσοκομείου σας για τη  διενέργεια πρώτης δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, η εταιρεία μας ως αντιπρόσωπος διαφόρων οίκων 

κατασκευής χειρουργικών LASER για διάφορες εφαρμογές και έχοντας εγκαταστήσει πέραν των διακοσίων τέτοιων συσκευών σε δημόσια και ιδιωτικά 

νοσοκομεία της χώρας, με έκπληξη διαβάσαμε τις προδιαγραφές το ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ LASER γιατί ο τίτλος δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με τις ζητούμενες 

προδιαγραφές μια και αφορά ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ LASER που χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγω στη λιθοτριψία και δεν αφορά σχεδόν καμία μαιευτική- 

γυναικολογική εφαρμογή.

Σε όσα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία έχει αγορασθεί τέτοιος τύπος LASER, HOLMIUM:YAG, χρησιμοποιείτε από ουρολόγους για ουρολογικές 

εφαρμογές.Η προδιαγραφή 3 αναφέρει ξεκάθαρα τις εφαρμογές οι οποίες αφορούν ΟΥΡΟΛΟΓΟΥΣ και όχι ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥΣ.

Άρα ή εκ παραδρομής αναφέρετε ο  όρος ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ LASER ή οι προδιαγραφές είναι λάθος .

Πέραν τούτων δεν θα επεκταθώ στο γεγονός ότι αυτές οι προδιαγραφές αφορούν συγκεκριμένο μηχάνημα συγκεκριμένου κατασκευαστή ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

LASER. 
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Προτείνουμε ή να αναρτηθούν προδιαγραφές κάποιου Γυναικολογικού LASER ή να αλλάξετε το τίτλο

ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση

Με εκτίμηση

alphaMED 

Πέτρος Καλλίγερος, MSc

Υπεύθυνος Πωλήσεων 

τ. 2108842769

κ. 6974722433 

www.amed.gr 

Όνομα  ΑΠ.  Γ.
ΠΑΠΟΥΔΗΣ  &
ΥΙΟΣ

Email

papoudis@papoudis.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ημ/νία

11/09/2020

Προς                                                   Θεσσαλονίκη 11-09-2020

Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Κωνσταντινουπόλεως 49, Θεσσαλονίκη 546 42

Τηλ: 2313312000

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρώτης Δηµόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Κατόπιν μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής σύνταξης αυτών, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις παρατηρήσεις της 

εταιρείας μας οι οποίες αφορούν στο προς προμήθεια «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ»:

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

3.4.5. Ψηφιακή μήτρα & βάθος λήψης – Τουλάχιστον 280x280 pixels και βάθος 16 bits.
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και

ΟΡΘΙΟ BUCKY

4.4.5. Ψηφιακή μήτρα & βάθος λήψης – Τουλάχιστον 280x280 pixels και βάθος 16 bits.

Παρατήρηση: 

Προφανώς, εκ παραδρομής τόσο στην προδιαγραφή 3.4.5 όσο και στην 4.4.5, αναγράφετε «280x280 pixels», παρακαλούμε όπως ανακοινώσετε την 

απαίτηση σας στο ορθό.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

5.1. Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών – ΝΑΙ (υψηλής ευκρίνειας), τουλάχιστον 21” 

Παρατήρηση: 

Προκειμένου το Νοσοκομείο σας να προμηθευτεί το πλέον σύγχρονο ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να 

τροποποιηθεί ως ακολούθως:

5.1. Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών – ΝΑΙ (υψηλής ευκρίνειας), τουλάχιστον 23”

 

Ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης. 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Μετά τιμής για την 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Όνομα ICON DYNAMICS
ΙΑΤΡΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΙΚΕ

Email

info@icondynamics.gr

Άρθρο  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ
ΤΟ  ΕΙΔΟΣ  ΨΗΦΙΑΚΟ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ.

Ημ/νία

11/09/2020

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Αξιότιμοι κύριοι,

Έπειτα από μελέτη του πρακτικού της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ 20DIAB000012629 που αφορά την 

προμήθεια Ψηφιακού Τηλεχειριζόμενου Ακτινοσκοπικού (προϋπολογισμός 220.000 Ευρώ).  παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις - προτάσεις:

«Ψηφιακό Τηλεχειριζόμενο Ακτινοσκοπικό»

Α. Στην Ενότητα 3.ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ,ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Κινήσεις Επιφάνειας

Διαμήκης κίνηση, cm: Τουλάχιστον 160cm
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών, πάντα με συστήματα υψηλής ποιότητας, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της 

συγκεκριμένης απαίτησης ως εξής: 

Ενότητα 3.ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ,ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Κινήσεις Επιφάνειας

Διαμήκης κίνηση, cm: Τουλάχιστον 150cm

Β. Στην Ενότητα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC ,εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 

13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001,ISO 27001 και ISO 13485/16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α.ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ /1348/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα ενναλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε ,βάσει 

του Π.Δ. 117/2004

Αναφορικά με την απαίτηση η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 27001.

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται ρητά και στον επίσημο ορισμό του προτύπου από τον οργανισμό ISO 

(https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html), αφορά σε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σε περιουσιακά στοιχεία (“assets”) 

του εκάστοτε οργανισμού (πχ Νοσοκομείο) και όχι σε διαδικασίες ή χαρακτηριστικά προϊόντων των προμηθευτών ή κατασκευαστών (όπως των 

προαναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού), προτείνουμε την απαλοιφή της συγκεκριμένης απαίτησης

Με εκτίμηση, 

ICONDYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.

Κοσμαράς Μάκης.

Τμήμα Πωλήσεων

Όνομα  ICON  DYNAMICS
ΙΑΤΡΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΙΚΕ

Email

info@icondynamics.gr

Άρθρο ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ  ΕΙΔΟΣ  ΨΗΦΙΑΚΟ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ.

Ημ/νία

11/09/2020

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Αξιότιμοι κύριοι,

Έπειτα από μελέτη του πρακτικού της Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ 20DIAB000012629 που αφορά την 

προμήθεια Ψηφιακού Ακτινολογικού Συγκροτήματος παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις - προτάσεις:
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«Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα»

A. Στην Ενότητα ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

2.1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : 2.1.3 Καθ’ ύψος  κίνηση: Τουλάχιστον 160cm

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών, πάντα με συστήματα υψηλής ποιότητας, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της 

συγκεκριμένης απαίτησης, καθώς το εύρος αυτό είναι επαρκέστατο για την κάλυψη όλων ανεξαιρέτως των ακτινογραφικών εφαρμογών : 

Ενότητα ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

2.1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : 2.1.3 Καθ’ ύψος  κίνηση: Τουλάχιστον 157cm

B. Στην Ενότητα ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3.1. Διαστάσεις επιφάνειας,cm: Τουλάχιστον 240 x 75cm

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών, πάντα με συστήματα υψηλής ποιότητας, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της 

συγκεκριμένης απαίτησης, καθώς τόσο με το ευρύτατο μήκος της, όσο και με δεδομένες τις δυνατότητες κίνησης της εξεταστικής τράπεζας, είναι δυνατή η 

κάλυψη όλων των ακτινογραφικών αναγκών για τις οποίες προορίζεται το σύστημα: 

Ενότητα ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3.1. Διαστάσεις επιφάνειας,cm: Τουλάχιστον 220 x 75cm

Γ. Στην Ενότητα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC ,εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 

13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001,ISO 27001 και ISO 13485/16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α.ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ /1348/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα ενναλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε ,βάσει 

του Π.Δ. 117/2004

Αναφορικά με την απαίτηση η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 27001.

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται ρητά και στον επίσημο ορισμό του προτύπου από τον οργανισμό ISO 

(https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html), αφορά σε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σε περιουσιακά στοιχεία (“assets”) 

του εκάστοτε οργανισμού (πχ Νοσοκομείο) και όχι σε διαδικασίες ή χαρακτηριστικά προϊόντων των προμηθευτών ή κατασκευαστών (όπως των 

προαναφερόμενων περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού), προτείνουμε την απαλοιφή της συγκεκριμένης απαίτησης

Με εκτίμηση,
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ICONDYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.

Κοσμαράς Μάκης

Τμήμα Πωλήσεων

Όνομα

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Ν.
ΑΕ

Email

info@papapostolou.gr

Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΔΟΣ:  ΨΗΦΙΑΚΟ  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ

Ημ/νία

11/09/2020

ΠΡΟΣ 

Γ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & Ν. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

Αρ. πρωτ. SA-359/20

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΟΜΕΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ 

Αξιότιμοι κύριοι,

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της 

Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου η εταιρεία μας να έχει 

την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, 

δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων ακτινολογικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας του πρωτοπόρου οίκου 

Villa Sistemi Medicali, ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές, ειδικότερα σε σημεία ελάσσονος σημασίας, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε 

αυτόν και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω 

της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή προτείνουμε την τροποποίηση 

ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: 

-Στην παράγραφο ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ζητείται η παρακάτω προδιαγραφή

 

Κινήσεις επιφάνειας/ Διαμήκης κίνηση, cm     Τουλάχιστον 160 cm

Όσον αφορά τη ζητούμενη διαμήκη κίνηση της ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας (τουλάχιστον 160 cm), η εταιρεία μας διαθέτει τηλεχειριζόμενο ψηφιακό 

ακτινολογικό – ακτινοσκοπικό σύστημα που δεν πραγματοποιεί διαμήκη κίνηση της επιφάνειας της τράπεζας καθώς η πλήρης κάλυψη του εξεταζομένου 

εξασφαλίζεται από τη δυνατότητα μεγάλης μετακίνησης που έχει η διάταξη ανιχνευτή – λυχνίας (με μετακίνηση διάταξης ανιχνευτή – λυχνίας: 160 cm και 

γωνία +/-40 °, επιτυγχάνεται κάλυψη 2.03 m ασθενούς). 

Η παραπάνω προδιαγραφή αποκλείει την εταιρεία μας από την συμμετοχή της στον διαγωνισμό και ζητάμε να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

‘Διαμήκης κίνηση της τράπεζας ή της διάταξης ανιχνευτή – λυχνίας τουλάχιστον 160 cm  για την πλήρη κάλυψη του εξεταζομένου’. 

Επιπλέον προτείνουμε στην συγκεκριμένη παράγραφο να ζητηθούν οι ελάχιστες διαστάσεις της ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας για την πλήρη κάλυψη του 

εξεταζόμενου όσον αφορά το ύψος, και συγκεκριμένα η προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:
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Διαστάσεις επιφάνειας, cm    Τουλάχιστον 230 x 70 cm

Επιπρόσθετα για την κάλυψη και εξυπηρέτηση παχύσαρκων ασθενών προτείνεται η προδιαγραφή 

<< Μέγιστο βάρους ασθενούς, Kg    ≥150 Kg (χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις)>> να διαμορφωθεί ως εξής:

Μέγιστο βάρους ασθενούς, Kg ≥250 Kg (χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις)

Επιπλέον προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές για την προσφορά σύγχρονου τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος 

πολλαπλών δυνατοτήτων

1.  Να διαθέτει δυνατότητα κλίσης της κολώνας στήριξης της λυχνίας κατά  ±400

2. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης εισαγωγή πλέγματος (αυτόματο πλέγμα) σύμφωνα με το SID και το ανατομικό πρόγραμμα (APR) και δυνατότητα 

τοποθέτησης του πλέγματος στη θέση στάθμευσης.

Η δυνατότητα τοποθέτησης του πλέγματος στη θέση στάθμευσης είναι πολύ σημαντική σε περιπτώσεις παιδιατρικών εφαρμογών ή άκρων, όπου η δόση 

πρέπει να είναι μειωμένη.

3. Να διαθέτει οθόνη αφής στον collimator με δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών όπως SID, additional filtration κ.α

4. H κονσόλα χειρισμού να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ενδοεπικοινωνίας

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ύπαρξη ενός αμφίδρομου συστήματος ενδοεπικοινωνίας στην κονσόλα χειρισμού για την μεταξύ επικοινωνία χειριστή και 

ασθενή.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις μας για την ισότιμη συμμετοχή της εταιρείας μας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό καθώς και για 

την προσφορά σύγχρονου τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση,

Στέλλα Θαλασσινού

Ακτινοφυσικός

Όνομα  ΠΡΩΤΟΝ
ΑΕ

Email

akolessia@protoncy.gr
Άρθρο  Σχόλια  επι  των
προδιαγραφών

Ημ/νία

11/09/2020
Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

Αρ. Πρωτ.: 0000007212

                                                                                                                                      Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Θέμα: «Διενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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(μηχανήματα 21-30 ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Αξιότιμοι κύριοι,

η εταιρία μας  προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό προκήρυξη διαγωνισμό και συγκεκριμένα για το «Διπολικό Σύστημα Επεμβατικής Υστεροσκόπησης » 

με προϊόντα που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE. Για το λόγο αυτό αλλά και για να διασφαλισθούν οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης 

μεταχείρισης και της ευρύτητας συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς επίσης να διασφαλισθεί περαιτέρω η βέλτιστη ποιότητα και λειτουργικότητα του 

συστήματος προς όφελος και του δημοσίου συμφέροντος προτείνουμε τα ακόλουθα:

Πιο συγκεκριμένα:

Για τον Α/Α 1 ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 4K

Προτείνουμε την αφαίρεση της προδιαγραφής 1.6 η οποία προφανώς έχει μπει εκ παραδρομής, καθώς ο Βίντεοεπεξεργαστής 4K είναι μηχάνημα και δεν 

δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού και σε κλίβανο πλάσματος.

Επίσης, προτείνουμε την προσθήκη της ακόλουθης προδιαγραφή για τον Βίντεο επεξεργαστή που διασφαλίζει περαιτέρω την βέλτιστη ποιότητα και 

λειτουργικότητα του συστήματος:

1.8 Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης εξατομικευμένων ρυθμίσεων ανάλογα με τις προτιμήσεις διαφόρων χρηστών.

Για τον Α/Α 2 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟ HIGH DEFINITION

Προτείνουμε την προσθήκη της ακόλουθης προδιαγραφή που διασφαλίζει περαιτέρω την βέλτιστη ποιότητα και λειτουργικότητα του συστήματος:

2.4 Να δύναται να καταγράψει ταυτόχρονα στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο και σε USB stick.

Για τον Α/Α 3 ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ FULL 4K

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής 3.1 έτσι ώστε να διασφαλίζει περαιτέρω την βέλτιστη ποιότητα και λειτουργικότητα του συστήματος, ως 

εξής:

3.1. Η προσφερόμενη κεφαλή κάμερας FULL 4K (4096x2160) να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο αισθητήρα εικόνας (τουλάχιστον τεχνολογίας CMOS ή CCD) 

για την δημιουργία εικόνων υψηλής ευαισθησίας και μικρού θορύβου. 

Προτείνουμε την προσθήκη της ακόλουθης προδιαγραφή για που διασφαλίζει περαιτέρω την βέλτιστη ποιότητα και λειτουργικότητα του συστήματος:

3.8 Να είναι βάρους το μέγιστο 280gr (μόνο η κεφαλή χωρίς το καλώδιο)

Για τον Α/Α 4 ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 300WATT XENON

Προτείνουμε την προσθήκη της ακόλουθης προδιαγραφή για που διασφαλίζει περαιτέρω την βέλτιστη ποιότητα και λειτουργικότητα του συστήματος:

4.6 Να διαθέτει πιστοποίηση ηλεκτρικής ασφάλειας BF ή CF.

Για τον Α/Α 5 Καλώδιο Μεταφοράς Φωτισμού για Λαπαροσκοπική χρήση (2τμχ.)

Προτείνουμε την προσθήκη της ακόλουθης προδιαγραφή για που διασφαλίζει περαιτέρω την βέλτιστη ποιότητα και λειτουργικότητα του συστήματος:

5.1 Να διαθέτει βάρος το μέγιστο 350 gr.

Για τον Α/Α 9 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής 9.1 έτσι ώστε να διασφαλίζει περαιτέρω την βέλτιστη ποιότητα και λειτουργικότητα του συστήματος:
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9.1 Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο τροχήλατο με 4 τροχούς, με σύστημα πέδησης σε όλους για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Μετά τιμής,

Αναστάσιος Σύρμαλης

Sales Specialist

Olympus Surgical

Κιν. 6948745335

  

Όνομα  ΑΓΚΦΑ
ΓΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Email

fotis.vaglas@agfa.com
Άρθρο  Πρωτη  διαβούλευση  για  το  είδος
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ημ/νία

28/08/2020
Στα πλαίσια της Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ   

 Για το είδος: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

                                    

σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας:

Με σκοπό,

α) Την τελική προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, με όλα τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν τα ψηφιακά ακτινολογικά συστήματα 

εμφάνισης ακτινογραφίας αυτής της κατηγορίας

β) Την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής του διαγωνισμού και της επιτροπής αξιολόγησης, καθορίζοντας σαφέστερα τις τεχνικές προδιαγραφές

γ) Την αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις προσφέρουσες εταιρίες δημιουργώντας προδιαγραφές όπου μπορούν να προσφέρουν οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες τα καλύτερά τους προϊόντα.

Στην ενότητα  1. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ X

α) η προδιαγραφή 1.6 αναφέρει:

Μέγιστη τιμή mA   1000mA
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Αυτή η προδιαγραφή δεν μας επιτρέπει τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό

προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής σε:

Μέγιστη τιμή mA   800mA

Αιτιολογία:

Η διεθνής ιατρική πρακτική για όσο το δυνατόν χαμηλή δόση ακτινοβολίας ασθενούς (ALARA) επιβάλει τεχνικές ακτινοβόλησης των εξεταζομένων με 

χαμηλά mA. Δηλαδή όσο το δυνατόν χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας. Συνεπώς οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των εταιριών που κατασκευάζουν 

γεννήτριες οφείλουν να συμμορφωθούν με τη συγκεκριμένη οδηγία.  Τα 800 mA είναι επαρκή για όλους τους  τύπους ακτινολογικών εξετάσεων και η τιμή 

των 1000 mΑ έχει ως αποτέλεσμα μόνο να απορρίψει κάποιες εταιρίες από την διαγωνιστική διαδικασία. 

Επιπλέον η χρήση των ψηφιακών ανιχνευτών με οθόνη μετατροπής από Ιωδιούχο Καίσιο δεν απαιτεί υψηλή δόση ακτινοβολίας.

Στην ενότητα  3. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

β) η προδιαγραφή 3.1 αναφέρει:

Διαστάσεις επιφανείας, cm   Τουλάχιστον 240x75 cm

Αυτή η προδιαγραφή δεν μας επιτρέπει τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό

προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής σε:

Διαστάσεις επιφανείας, cm   Τουλάχιστον 220x75 cm

Αιτιολογία:

Η ακτινοδιαγνωστική τράπεζα που διαθέτει το ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα που πρόκειται να προσφέρουμε έχει διάσταση 220 x 81cm. Αυτή είναι η 

συνήθη διάσταση μιας ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας, η οποία μπορεί να εκτελέσει όλων των ειδών τις ακτινολογικές προβολές. Δεν υπάρχει κανένα 

επιπλέον κλινικό όφελος αν η ακτινοδιαγνωστική τράπεζα είναι λίγο μεγαλύτερη κατά μήκος. Η τιμή των 240cm έχει ως αποτέλεσμα μόνο να απορρίψει 

κάποιες εταιρίες από την διαγωνιστική διαδικασία. 

Η εταιρία μας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής αλλά και κατασκευαστής αξιόπιστων ακτινολογικών μηχανημάτων διαφόρων 

τύπων, με πάρα πολλές εγκαταστάσεις συγκροτημάτων στο ενεργητικό της. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση

Με εκτίμηση,

Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Τμήμα πωλήσεων

Φώτης Βαγλάς 

κιν. : 6948602172, 
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e-mail: fotis.vaglas@agfa.com

Όνομα  ΑΓΚΦΑ
ΓΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Email

fotis.vaglas@agfa.com

Άρθρο  Πρώτη  διαβούλευση  για  το  είδος
ΨΗΦΙΑΚΟ  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ

Ημ/νία

28/08/2020

Στα πλαίσια της Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ   

 Για το είδος: ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ

                                    

Με σκοπό,

α) Την τελική προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, με όλα τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά – ακτινολογικά  

αυτής της κατηγορίας

β) Την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής του διαγωνισμού και της επιτροπής αξιολόγησης, καθορίζοντας σαφέστερα τις τεχνικές προδιαγραφές

γ) Την αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις προσφέρουσες εταιρίες δημιουργώντας προδιαγραφές όπου μπορούν να προσφέρουν οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες τα καλύτερά τους προϊόντα.

Στην ενότητα ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

α) στην παράγραφο που αφορά το 

Μέγιστο SID > ή =150cm

προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής σε:

Μέγιστο SID > ή =180cm

Αιτιολογία:

Η διεθνής ιατρική πρακτική απαιτεί οι εξετάσεις θώρακος να πραγματοποιούνται με SID 180cm.

Όλα τα σύγχρονα ακτινοσκοπικά – ακτινολογικά μηχανήματα διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό.

Το ακτινοσκοπικό – ακτινολογικό μηχάνημα χρησιμοποιείται ως εφεδρική λύση στην περίπτωση που χαλάσει το ακτινολογικό μηχάνημα του νοσοκομείου.

β) στην παράγραφο που αφορά: 

την τομογραφία, τις γωνίες και το πάχος τομής,

προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής σε:

την τομογραφία ή τομοσύνθεση, τις γωνίες και το πάχος τομής, 
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Αιτιολογία:

Η τομοσύνθεση είναι η εξέλιξη της τομογραφίας. Παρέχει την δυνατότητα ανασύνθεσης των τομών σε τομές πολύ λεπτότερες (mm από cm) από την 

κλασσική τομογραφία, καθώς και την λήψη μεγαλύτερου εύρους περιοχής με μια σάρωση. 

Η τομοσύνθεση έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην μαστογραφία με ιδιαίτερα επιτυχημένα, ως προς την ευαισθησία της εξέτασης ,αποτελέσματα. Οι νέες 

τάσεις πλέον χρησιμοποιούν την τομοσύνθεση και στην απεικόνιση του θώρακα.

Ωστόσο η τομοσύνθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διερεύνηση ορθοπεδικών εξετάσεων.

Πλεονέκτημα της τομοσύνθεσης είναι ότι είναι μια τομογραφική τεχνική με λιγότερη δόση από την αξονική τομογραφία και λιγότερο χρόνο από την 

μαγνητική.

Στην ενότητα ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Είναι απαραίτητο να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

α) Να διαθέτει αλγόριθμο επεξεργασίας εικόνας ο οποίος σε συνδυασμό με τον ψηφιακό ανιχνευτή τύπου CSI, να μπορεί να παράγει υψηλής 

διαγνωστικής αξίας ακτινολογικές εικόνες με πάρα πολύ χαμηλή δόση (έως και 60% λιγότερη δόση).

β) Επίσης να διαθέτει αυτόματη επεξεργασία εικόνας αμέσως μετά τη λήψη της παραγώμενης ακτινολογικής εικόνας από τον ανιχνευτή (post processing). 

Με την αυτόματη αυτή λειτουργία μειώνεται ο χρόνος επεξεργασίας της εικόνας που απαιτείται από τον τεχνολόγο στο ελάχιστο. 

Να είναι κατάλληλο για παιδιατρικές εξετάσεις. Αναλυτική αναφορά για το τι διαθέτει το ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα σε ότι αφορά τις παιδιατρικές 

εξετάσεις (προγράμματα, εφαρμογές κ.λ.π.) . 

Στην ενότητα ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, 

α) η προδιαγραφή:

ψηφιακή αφαιρετική αγγεογραφία DSA

προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής σε:

ψηφιακή αφαιρετική αγγεογραφία DSA ή λογισμικό ανάδειξης μαλακών μορίων ή οστών έστω και αν καλύπτονται το ένα από το άλλο

Αιτιολογία: 

Πολύ χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας για τους εξεταζόμενους

β) οι προδιαγραφές:

Stenosis

&

roadmapping 
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Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δεν μας επιτρέπουν τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό.

προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφών

ή

αν διατίθονται να αναφερθούν & θα αξιολογηθούν, όπως αναφέρεστε στην Manual Pixel Shift προδιαγραφή

Αιτιολογία:

Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές σήμερα αφορούν μόνο αγγειογραφικά μηχανήματα. Δεν είναι απαραίτητες για τα ακτινοσκοπικά μηχανήματα για τους 

παρακάτω λόγους: 

-Road mapping είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για να χαρτογραφηθεί η διαδρομή των αγγείων (γίνεται με την χρήση σκιαγραφικού) και να παραμείνει 

ως εικόνα στην οθόνη κατά την διάρκεια της ακτινοσκόπησης.

Η παραμένουσα εικόνα έχει την  χρήση του «οδηγού» για τον επεμβατικό ιατρό (εικόνα πάνω στην εικόνα) . 

-Manual Pixel Shift είναι η διαδικασία όπου ο τεχνολόγος μπορεί να διορθώσει χειροκίνητα την εικόνα mask για να μπορεί να πέτυχει το βέλτιστο 

αποτέλεσμα 

( παραθυροποίηση ).

-Τα σύγχρονα μηχανήματα αγγειογραφίας είναι σε θέση να μπορέσουν να μετρήσουν το ποσοστό στένωσης σε οποιαδήποτε εξέταση.

Αγγειογραφίες πραγματοποιούνται μη επεμβατικά τόσο σε αξονικό όσο και σε μαγνητικό τομογράφο. 

Ωστόσο εάν ο ασθενής χρειαστεί κάποια θεραπευτική αγωγή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε μηχάνημα αγγειογραφίας σε συνθήκες αποστείρωσης 

(χειρουργείο).

Όλες οι σύγχρονες αγγειογραφικές απεικονιστικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με εξελιγμένα συστήματα  road map, stenosis κ.α. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των ψηφιακών αγγειογράφων και οι δυνατότητες που προσφέρουν (ταυτόχρονα διαγνωστική και επεμβατική -χειρουργική 

αίθουσα) έχουν καταστήσει αυτούς ως μονάδες επιλογής (ταυτόχρονα έχει αναπτυχθεί και ειδικότητα επεμβατικής ακτινολογίας).

Η εταιρία μας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής αλλά και κατασκευαστής αξιόπιστων ακτινολογικών - ακτινοσκοπικών 

μηχανημάτων διαφόρων τύπων, με πάρα πολλές εγκαταστάσεις συγκροτημάτων στο ενεργητικό της. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση

Με εκτίμηση,

Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Τμήμα πωλήσεων

Φώτης Βαγλάς 

κιν. : 6948602172, 

e-mail: fotis.vaglas@agfa.com

Όνομα ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ
ΕΠΕ

Email

sales@getremed.gr
Άρθρο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  Ω.Ρ.Λ.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Ημ/νία

07/09/2020
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Κύριοι, 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 38014/25-08-2020 πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών 

για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» 

μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας.

Αναλυτικότερα, 

Προτείνεται :

ΓΙΑ ΤΟ Ω.Ρ.Λ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

2. Δυνατότητα τοποθέτησης διοφθάλμιου στερεοσκοπικού   

    περιστρεφόμενου προσοφθάλμιου συστήματος με δυνατότητα ανάκλισης    

    0ο  έως 210Ο και φακούς ευρέως οπτικού πεδίου 10Χ με δυαντότητα  

    διόρθωσης της αμετρωπίας του χειρουργού.

3. Να φέρει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη μεγέθυνση (zoom) 1:6, όπως επίσης   

    και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σύστημα μικροεστίασης με οπτικά    

    αποχρωματικής τεχνολογίας τα οποία να παρέχουν απόλυτη καθαρότητα    

    εικόνας, μεγαλύτερη μετάδοση φωτός και πλήρη πιστότητα χρωμάτων.

4. Οπτικό σύστημα με δυνατότητα  χειροκίνητης αλλαγής απόστασης με   

    την χρήση ενός και μόνο αντικειμενικού φακού και με έυρος από  

    200mm έως 400mm τουλάχιστον.

5. Να διαθέτει σύστημα μαγνητικών φρένων. Μέσω δύο μαγνητικών  

    φρένων να επιτυγχάνεται η τοποθέτηση της κεφαλής του μικροσκοπίου  

    στην επιθυμητή θέση με υψηλή ακρίβεια, με την χρήση μόνο του ενός    

    χεριού.

11. Δυνατότητα προσάρτησης στον κατανομέα φωτός ή στο σώμα     

    μικροσκοπίου έγχρωμης HD βιντεοκάμερας του ίδιου οίκου. Επίσης να  

    διαθέτει μόνιτορ TFT LCD 22’’ περίπου και βάση στήριξης αυτού επί του   

    μικροσκοπίου.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δια την ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ

Όνομα  ΦΙΛΙΠΣ
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Email

hc_greece@philips.com

Άρθρο  Παρατηρήσεις  εταιρείας  ΦΙΛΙΠΣ
ΕΛΛΑΣ  AEBE  για  ψηφιακό  ακτινολογικό
μηχάνημα

Ημ/νία

31/08/2020

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ` αριθμόν 38014/25-8-2020 πρόσκλησης σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ψηφιακού 
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ακτινολογικού μηχανήματος  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν ανακοινωθεί, έτσι όπως είναι διατυπωμένες, αποκλείουν την συμμετοχή της εταιρείας PHILIPS στον επικείμενο διαγωνισμό, η 

οποία εταιρία διαθέτει μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην τεχνολογία ψηφιακών ακτινολογικών μηχανημάτων, αλλά περιορίζουν και την ευρεία 

συμμετοχή άλλων προμηθευτών και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. 

Σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις/εναλλακτικές προδιαγραφές που θα επιτρέπουν την  από πλευράς της εταιρείας μας  συμμετοχή στον εν λόγω 

διαγωνισμό με το πλέον σύγχρονο τεχνολογικά σύστημα στην κατηγορία του.

• Στην ενότητα ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ και ειδικότερα στην υπ` αριθμόν 2.8 τεχνική 

προδιαγραφή ζητείται:

«2.8. Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU Τουλάχιστον 600KHU»

Η εταιρεία ΦΙΛΙΠΣ, μία από τις λίγες κατασκευάστριες εταιρείες ακτινολογικών λυχνιών στον κόσμο, εξοπλίζει τα ακτινολογικά συστήματα με λυχνίες 

θερμοχωρητικότητας 300KHU και μόνο.

Οι συγκεκριμένες ακτινολογικές λυχνίες απάγουν την θερμότητα από την περιστρεφόμενη άνοδο με μέγιστο ρυθμό 105.300 HU/min και ο οποίος σε 

συνδυασμό με την ανωτέρω θερμοχωρητικότητα εξασφαλίζει φορτίο χρήσης για τουλάχιστον 100 ακτινογραφίες την ώρα.

Οι συγκεκριμένες λυχνίες εξοπλίζουν τα ακτινολογικά μας συστήματα ανά την επικράτεια σε μεγάλα Νοσοκομεία (ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, κ.τ.λ.) 

χωρίς ουδέποτε να τεθεί θέμα μη επάρκειάς  τους  κάτω από απαιτητικό φόρτο εργασίας.

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε με την επαναδιατύπωση της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως:

«2.8. Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU Τουλάχιστον 300KHU»

Παραμένουμε στην διάθεσή σας

Με τιμή,

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Ιωάννης Ιεσσαί

Key Account Manager

Όνομα

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ
ΑΕΒΕ

Email

hc_greece@philips.com

Άρθρο  Παρατηρήσεις  εταιρείας  ΦΙΛΙΠΣ  ΕΛΛΑΣ
AEBE  για  ψηφιακό  τηλεχειριζόμενο
ακτινοσκοπικό μηχάνημα

Ημ/νία

31/08/2020

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ` αριθμόν 38014/25-8-2020 πρόσκλησης σε δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ψηφιακού 

τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού μηχανήματος  για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι 
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οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν ανακοινωθεί, έτσι όπως είναι διατυπωμένες, αποκλείουν την συμμετοχή της εταιρείας PHILIPS στον επικείμενο 

διαγωνισμό, η οποία εταιρία διαθέτει μακρά τεχνογνωσία και εμπειρία στην τεχνολογία ψηφιακών τηλεχειριζόμενων ακτινοσκοπικών μηχανημάτων, αλλά 

περιορίζουν και την ευρεία συμμετοχή άλλων προμηθευτών και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του δημόσιου 

συμφέροντος. 

Σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις/εναλλακτικές προδιαγραφές που θα επιτρέπουν την  από πλευράς της εταιρείας μας  συμμετοχή στον εν λόγω 

διαγωνισμό με το πλέον σύγχρονο τεχνολογικά σύστημα στην κατηγορία του.

• Στην ενότητα ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ζητείται:

«Κινήσεις επιφάνειας 

Διαμήκης κίνηση, cm

Τουλάχιστο 160 cm»

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε με την διαγραφή της ανωτέρω τεχνικής προδιαγραφής καθότι η εν λόγω απαίτηση καλύπτεται από την διαμήκη κίνηση 

της κολώνας στήριξης λυχνίας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας

Με τιμή,

ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Ιωάννης Ιεσσαί

Key Account Manager

Όνομα

Dentica
Α.Ε

Email

sales@dentica.gr

Άρθρο  Παρατηρήσεις  εταιρείας  Dentica  A.E  για
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ - ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
- ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Ημ/νία

31/08/2020

 Αγαπητοί,

Αφότου μελετήσαμε τις προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές και με σκοπό την προμήθεια, από μέρους του νοσοκομείου, συστημάτων σύγχρονων 

τα οποία θα αναβαθμίσουν τη ροή εργασίας των ιατρών, προτείνουμε τις εξής αλλαγές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ

4. Οι αγωγοί ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα να είναι συγκεντρωμένοι σε ιδιαίτερο κιβώτιο παροχών τοποθετημένο στο υποπόδιο της έδρας.
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 Οι κατασκευαστές οδοντιατρικών εδρών έχουν αναπτύξει διαφορετικούς σχεδιασμούς για την τοποθέτηση των σωληνώσεων που σε καμία περίπτωση 

δεν επηρεάζουν την ποιότητα κατασκευής και την αξιοπιστία των συστημάτων. Συνεπώς θεωρούμε πως η συγκεκριμένη προδιαγραφή δύναται να 

περιορίσει τον ανταγωνισμό και προτείνουμε να αφαιρεθεί.

Α. ΕΔΡΑ 

6. Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική και είναι ικανή να ανυψώσει βάρος 160 κιλών.

Για λόγους που περιορίζουν τον ανταγωνισμό αλλά και για να διασφαλιστεί ότι η έδρα είναι πιστοποιημένη για το βάρος ανύψωσης που ζητείται, 

προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:

6. Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική και να είναι ικανή να ανυψώσει βάρος τουλάχιστον 140 κιλών. Να παρουσιαστούν οι αντίστοιχες 

πιστοποιήσεις.

Γ. ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

20. 1 αέρο-υδροσύριγγα inox με κλιβανιζόμενο ρύγχος αλλά και όλη η χειρολαβή να δύναται να αποστειρωθεί σε αυτόκαυστο κλίβανο.

Καθώς η αφαίρεση της αέρο-υδροσύριγγας για κλιβανισμό κατά τη διάρκεια της εργασίας αποτελεί τροχοπέδη και εφόσον το ρύγχος αποστειρώνεται, 

θεωρούμε πως ο κλιβανισμός της δεν είναι απαραίτητος. 

Προτείνουμε συνεπώς και για να μην περιορίζεται άνευ λόγου ο ανταγωνισμός, η προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:

20. 1 αέρο-υδροσύριγγα inox με κλιβανιζόμενο ρύγχος

Δ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΟΗΘΟΥ

23. Στο χειριστήριο βοηθού να είναι αναρτημένες σε ειδικές θέσεις το σύνολο των σωληνώσεων για τη χειρουργική αναρρόφηση και ειδικότερα λάστιχο 

διαμέτρου περίπου 11cm λάστιχο διαμέτρου περίπου 16cm με άκρα ρυθμιζόμενης εντάσεως του μοτέρ.

Προφανώς υπάρχει συντακτικό λάθος στην παραπάνω προδιαγραφή. Επίσης η αναφορά στη διάμετρο του λάστιχου θεωρούμε πως δύναται να 

περιορίσει τον ανταγωνισμό χωρίς προφανή λόγο. Προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:

23. Στο χειριστήριο βοηθού να είναι αναρτημένες σε ειδικές θέσεις το σύνολο των σωληνώσεων για τη χειρουργική αναρρόφηση και ειδικότερα λάστιχο με 

άκρα ρυθμιζόμενης εντάσεως του μοτέρ.

Ε. ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

26. Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων της έδρας.

Με δεδομένο ότι θα υπάρχουν διακόπτες κινήσεων της έδρας τόσο στο χειριστήριο βοηθού όσο και στη ταμπλέτα εργαλείων, θεωρούμε πως ο έλεγχος 

κινήσεων της έδρας από τον ποδοδιακόπτη είναι περιττός και συνεπώς προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να αφαιρεθεί.
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ΣΤ. ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ

28. Η λεκάνη του να είναι από πορσελάνη ενιαία με τη βάση του ποτηριού για πιο εύκολο καθάρισμα και να περιστρέφεται προς το μέρος του ασθενούς 

για εύκολη πρόσβαση σε αυτό.

Τα σύγχρονα πτυελοδοχεία σε έδρες ανώτερης κατασκευαστικής ποιότητας φέρουν διάφορα υλικά, όπως ειδικό πλαστικό που δεν χρωματίζεται

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

-Αεροσυμπιεστής με κάδο 20 λίτρων, ισχύος 0,75HP τουλάχιστον, με αερόψυκτο κινητήρα oil free και μέγιστη πίεση έως 7 bar με εσωτερική επίστρωση 

καζανιού που θα προστατεύει από σκουριά και οξείδωση. Να συνοδεύεται από ηχομονωτικό ερμάριο για προστασία από περιβαλλοντικούς ρύπους και 

μείωση θορύβου.

Θεωρούμε πως κάδος χωρητικότητας 20 λίτρων είναι αρκετά μικρός για νοσοκομειακή χρήση. Επίσης η ισχύς των 0,75HP του αεροσυμπιεστή δεν είναι 

επαρκής για να καλύψει τις απαιτήσεις του διαχωριστή αμαλγάματος σε συνδυασμό με τη χειρουργική αναρρόφηση και την έδρα. Συνεπώς προτείνουμε η 

προδιαγραφεί να διαμορφωθεί ως εξής:

-Αεροσυμπιεστής με κάδο 50 λίτρων, ισχύος 1,5HP τουλάχιστον, με αερόψυκτο κινητήρα oil free και μέγιστη πίεση έως 7 bar με εσωτερική επίστρωση 

καζανιού που θα προστατεύει από σκουριά και οξείδωση. Να συνοδεύεται από ηχομονωτικό ερμάριο για προστασία από περιβαλλοντικούς ρύπους και 

μείωση θορύβου.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

-Να διαθέτει εστία ακτινοβολίας 0,8 (IEC 336/1997).

Προκειμένου η ποιότητα και η ευκρίνεια της λήψης να είναι η καλύτερη δυνατή, προτείνουμε η προδιαγραφή να διαμορφωθεί ως εξής:

-Να διαθέτει εστία ακτινοβολίας 0,5 (IEC 336/1997).

Με εκτίμηση,

Για την Dentica A.E

Σπύρος Τερζής

Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχν.

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Όνομα  ΠΡΩΤΟΝ Email Άρθρο  Σχόλια  επι  των Ημ/νία
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ΑΕ akolessia@protoncy.gr προδιαγραφών 10/09/2020

Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Αρ.Πρωτ.: 0000007162

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας μαιευτικής / Γυναικολογίας / 

Προγεννητικού Ελέγχου».  

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 38014/25-08-2020, ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα σχόλιά μας: 

Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό κρίση διαγωνισμό και να υποβάλλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη της διακήρυξης, 

προσφέροντας υπερηχογράφο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, του κατασκευαστικού οίκου Canon Medical Systems Ιαπωνίας, ο οποίος φέρει τη 

σήμανση CE σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Η τεχνολογία στα συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε ένα κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα υπερήχου.  

Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί των προδιαγραφών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην παράγραφο 4

«Εξειδικευμένη ηχοβόλο δυσδιάστατη κεφαλή linear τύπου Matrix για υψηλής ευκρίνειας εξετάσεις μαστού καθώς και επιφανειακών οργάνων, τεχνολογίας 

ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4 – 13 MHz), με πάτημα μεγαλύτερο των 4,5εκ. και αριθμό κρυστάλλων τουλάχιστον 1000. (τεμάχιο 1)» 

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, 

διατηρώντας την υψηλή ανάλυση απεικόνισης καθώς και όλες τις δυνατότητες απεικόνισης και ανάλυσης. Η δυνατότητα λειτουργίας της κεφαλής με Strain 

και Shear Wave Ελαστογραφία, είναι σημαντική στις εξετάσεις μαστού 

«Εξειδικευμένη ηχοβόλο δυσδιάστατη κεφαλή linear για υψηλής ευκρίνειας εξετάσεις μαστού καθώς και επιφανειακών οργάνων, τεχνολογίας ευρέως 

φάσματος συχνοτήτων (4 – 13 MHz), με πάτημα μεγαλύτερο των 4,5εκ. Να λειτουργεί με Strain και Shear Wave Ελαστογραφία και να αναφερθούν τα 

χαρακτηριστικά της προς αξιολόγιση. (τεμάχιο 1)» 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
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Στην παράγραφο

«4D LINEAR 6-18 MHz»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και τη διεύρυνση των περιστατικών, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις ενός σύγχρονου υψηλής ανάλυσης απεικόνισης.

«4D LINEAR 6-18 MHz. Να προσφερθεί εφόσον διατίθεται»

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Στην παράγραφο

«Διεθνή πρωτόκολλα εξετάσεις: Ωοθηκών IOTA (Να αναφερθούν οι μέθοδοι LR2, Simple Rules, και ADNEX Model), Ενδομητρίου IETA και 

Ενδομητρίωσης IDEA. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά).»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, 

διατηρώντας την υψηλή ανάλυση απεικόνισης καθώς και όλες τις δυνατότητες απεικόνισης και ανάλυσης

«Διεθνή πρωτόκολλα εξετάσεις: Ωοθηκών IOTA (Να αναφερθούν οι μέθοδοι LR2, Simple Rules, και ADNEX Model), Ενδομητρίου IETA και 

Ενδομητρίωσης IDEA. ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά, όσα διατίθενται).»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στην παράγραφο

«Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 3000f/sec»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, 

διατηρώντας την υψηλή ανάλυση απεικόνισης καθώς και όλες τις δυνατότητες απεικόνισης και ανάλυσης.

«Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate). Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.»

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Στην παράγραφο

«6 ports USB 3.0 Ναι (να περιγραφεί αναλυτικά)»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, 

εφόσον δεν σχετίζεται με την υψηλή ανάλυση απεικόνισης και την ευχρηστία του συστήματος.

«5 ports USB 3.0 Ναι (να περιγραφεί αναλυτικά)»

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
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     Μετά τιμής,

Μαριλένα Τουάρντιτς

Ειδικός Πωλήσεων

Canon Medical Systems U.S.

Όνομα

FUJIFILM
HELLAS A.E.

Email

fujifilm@fujifilm.gr

Άρθρο  1η  Δημόσια  διαβούλευση  Τεχνικών
Προδιαγραφών  (μηχανήματα  21-30)-(ΨΗΦΙΑΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ)

Ημ/νία

10/09/2020

Π. Φάληρο, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Κύριοι, 

Αναφορικά με τη διενέργεια πρώτης δημόσιας διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 21-30) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, διάρκειας έως και 11/09/2020, η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

3.1 Διαστάσεις επιφάνειας, cm  Τουλάχιστον 240 x 75cm

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει  ως εξής :

3.1 Διαστάσεις επιφάνειας, cm   Τουλάχιστον 220 x 75cm

3.2 Μέγιστο βάρος ασθενούς ,Kg ≥200Kg (χωρίς περιορισμούς)

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει  ως εξής :

3.2 Μέγιστο βάρος ασθενούς ,Kg ≥270Kg (χωρίς περιορισμούς)

3.4 Ανιχνευτής

Προδιαγραφή :

3.4.3 DQE @lp/mm  ≥65%

Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

DQE σε @lp/mm  >70%

Επίσης προτείνουμε να προστεθούν τα παρακάτω.
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1. Ο ανιχνευτής να μπορεί να λειτουργήσει τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα.

2. Το βάρος του ανιχνευτή μαζί με την μπαταρία να μην ξεπερνά τα 3.7kg 

4.5 Ανιχνευτής

Προδιαγραφή :

3.4.3 DQE @lp/mm  ≥65%

Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

DQE σε @lp/mm  >70%

Επίσης προτείνουμε να προστεθούν τα παρακάτω.

1. Ο ανιχνευτής να μπορεί να λειτουργήσει τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα.

2. Το βάρος του ανιχνευτή μαζί με την μπαταρία να μην ξεπερνά τα 3.7kg 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει  ως εξής :

Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου.

Αιτιολογία:

H πλειοψηφία των διακηρύξεων των δημόσιων διαγωνισμών ζητά και τις βεβαιώσεις αυτές προκειμένου οι εταιρείες να τεκμηριώνουν πληρέστερα και 

σαφέστερα τις προσφορές τους.

Mε τιμή,

FUJIFILM HELLAS A.E.

Όνομα  SIEMENS
HEALTHCARE ABEE

Email  gavriilia.lagou@siemens-
healthineers.com

Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  -  ΨΗΦΙΑΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Ημ/νία

11/09/2020

ΘΕΜΑ:   Διενέργεια Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την //ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί διενέργειας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του  Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να 

καταθέσουμε τα παρακάτω σχόλια :
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

Προδιαγραφή 2.1.1

 Διαμήκης κίνηση,

ΝΑΙ, τουλάχιστον 300cm 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος το οποία θα διαθέτει την δυνατότητα όσο το δυνατόν ευρύτερης κάλυψης 

ασθενούς χωρίς να χρειάζεται η επανατοποθέτηση του, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

Διαμήκης κίνηση,

ΝΑΙ, τουλάχιστον 350cm

Προδιαγραφή 2.1.2

 Εγκάρσια κίνηση,

 ΝΑΙ, τουλάχιστον 200cm 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για την ποιοτικότερη προμήθεια ψηφιακού ακτινολογικού συγκροτήματος το οποία θα διαθέτει την δυνατότητα όσο το δυνατόν ευρύτερης κάλυψης 

ασθενούς χωρίς να χρειάζεται η επανατοποθέτηση του, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής :

Εγκάρσια κίνηση, 

Ναι (τουλάχιστον 210cm )

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Προδιαγραφή 5.1

Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών, 

NAI (υψηλής ευκρίνειας ) τουλάχιστον 21’’.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Η παραπάνω προδιαγραφή δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας να λάβει μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, ως εκ τούτου προτείνουμε η προδιαγραφή να 

επαναδιατυπωθεί ως εξής,  χωρίς να μειώνεται ο ανταγωνισμός ανταγωνισμός και χωρίς να επιρρεάζεται η κλινική πράξη :

Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών, 

NAI (υψηλής ευκρίνειας ) τουλάχιστον 19’’

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνηση.

Μετά  τιμής,

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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