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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 31-37) 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 31-37) 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

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Ν.
ΑΕ

Email

info@papapostolou.gr
Άρθρο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΕΘ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ημ/νία

11/09/2020

Αρ. πρωτ. SA-355/20

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 31-37) ΓΙΑ ΤΙΣ 

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

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘ

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 ευέλικτους υπερηχοτομογράφους υψηλών προδιαγραφών. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι, πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη 

δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Ζητείται: 

‘’Σύστημα υπερηχοτομογραφίας σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, φορητός με εργονομική χειρολαβή, μικρού όγκου και βάρους της τάξεως των 6Kg 

περίπου, τύπου "laptop", με περιβάλλον windows 10, για εύκολη μεταφορά εντός της ΜΕΘ, αποτελούμενο από:’’

Η απαίτηση windows 10 περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν επιτρέπει σε εταιρείες που διαθέτουν συστήματα και λογισμικά υψηλών προδιαγραφών να 

συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Με γνώμονα την ανάγκη το υπό προμήθεια είδος να είναι σε θέση να χρησιμοποιείται εκτός τροχήλατου στις κλινικές του 
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νοσοκομείου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το μικρότερο βάρος, είναι ουσιαστική παράμετρος για την προμήθεια ενός φορητού υπέρηχου που θα 

διευκολύνει τους χρήστες στην καθημερινή λειτουργία του. Η τροποποίηση της προδιαγραφής θα διευκολύνει το χρήστη στην καθημερινή λειτουργία του 

μηχανηματος και βοηθήσει την κλινική να επιλέξει δεδομένου του προϋπολογισμού μεταξύ άλλων το πιο εργονομικό σύστημα.

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: 

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, φορητός με εργονομική χειρολαβή, μικρού όγκου και βάρους (≤6Kg 

συμπεριλαμβανομένου της ενσωματωμένης μπαταρίας), τύπου "laptop", για εύκολη μεταφορά εντός της ΜΕΘ, με δυνατότητα αυτόνομης  συνεχόμενης 

λειτουργίας (≥85' λεπτών) αποτελούμενο από:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Ζητείται:

LINEAR Array ΝΑΙ 4 - 22 MHz

Στην ως άνω προδιαγραφή η ζητούμενη μέγιστη συχνότητα 22ΜHz είναι φωτογραφική και περιορίζει τον ανταγωνισμό. Δεδομένου του προϋπολογισμού 

δεν επιτρέπει την συμμέτοχή της εταιρίας μας παρόλο που διαθέτουμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών να συμμετέχει 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: 

LINEAR Array ΝΑΙ 3 - 16 MHz

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ζητείται:

‘’Δυναμικό εύρος   (dynamic range)  ≥250 db’’

       

       H ως άνω προδιαγραφή περιορίζει τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Δεδομένου του προϋπολογισμού η προδιαγραφή 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 την αρχιτεκτονική του συστήματος, το φάσμα συχνοτήτων και των κρυστάλλων των ηχοβόλων κεφαλών που 

χρησιμοποιεί κάθε φορά ανα κεφαλή κλπ. Η διαφορά μεταξύ του δυναμικού εύρος που ζητείται σε σχέση με τα συστήματα που διαθέτει η εταιρείας μας 

είναι αμελητέα και 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: 

‘’Δυναμικό εύρος   (dynamic range)  ≥220 db. (Μεγαλύτερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά.)’’
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ζητείται:

‘’Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (frame rate) ≥1400 f/sec ’’

Η ως ανω προδιαγραφή περιορίζει τον ανταγωνισμό. Δεδομένου του προϋπολογισμού η απαίτηση για ανανέωση της εικόνας τουλάχιστον 

1400εικόνων/δευτερόλεπτο, δεν επιτρέπει στην εταιρεία μας παρόλο που διαθέτει συστήματα υψηλών προδιαγραφών να συμμετάσχει σε αυτόν. Η 

βελτιστοποίηση της ποιότητας της εικόνας εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως την αρχιτεκτονική του συστήματος, το δυναμικό εύρος, και ο 

αριθμός των πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων κάθε είδους κεφαλής, το εύρος φάσματος συχνοτήτων των ηχοβόλων κεφαλών κλπ. Η τροποποίηση της 

προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει την διαγνωστική αξιοπιστία του υπο προμήθεια είδους.

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

ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

‘’Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (frame rate) ≥1000 f/sec  (Μεγαλύτερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά.)’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ζητείται: 

‘’Ειδικό λογισμικό ποσοτικοποίησης της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς - αιμάτωσης ανατομικών περιοχών που εμφανίζουν φλεγμονές και χρήζουν 

φαρμακευτικής αγωγής, για την παρακολούθηση και διαμόρφωση της θεραπείας που ακολουθείται. ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή)’’

Η ως άνω προδιαγραφή είναι φωτογραφική και περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό. Δεδομένου των κλινικών εφαρμογών 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: 

Ειδικό λογισμικό ποσοτικοποίησης της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς - αιμάτωσης ανατομικών εριοχών που εμφανίζουν φλεγμονές και χρήζουν 

φαρμακευτικής αγωγής, για την παρακολούθηση και διαμόρφωση της θεραπείας που ακολουθείται. ΝΑΙ (Εφόσον διατίθεται να προσφερθεί προς επιλογή 

και να περιγραφεί αναλυτικά)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Ζητείται: 

SECTOR Array ΝΑΙ 2 - 7 MHz

Δεδομένου των κλινικών εφαρμογών για το οποίο προορίζεται προτείνουμε η ως άνω προδιαγραφή να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με 

καρδιολογικές κεφαλές με εύρος φάσματος συχνοτήτων έως και 12 ΜΗz. Το μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων βοηθά τον χρήστη στην εξέταση για την 

καλύτερη απεικόνιση των διάφορων δυσδιάκριτων ανατομικών δομών στην Καρδιολογία. Η τροποποίηση της προδιαγραφής θα διευκολύνει το χρήστη 

στην καθημερινή λειτουργία του μηχανηματος και βοηθήσει την κλινική να επιλέξει δεδομένου του προϋπολογισμού μεταξύ άλλων το πιο εργονομικό 

σύστημα.

Για την περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής προτείνεται η επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης - Διαβουλεύσεις http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?exec...

4 of 15 16/9/2020 10:10 πμ



SECTOR Array ΝΑΙ 2 - 12 MHz

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Ζητείται: 

MICROCONVEX NAI 4.5 - 10 MHz

Δεδομένου των κλινικών εφαρμογών για το οποίο προορίζεται προτείνουμε η ως άνω προδιαγραφή να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με 

Μicroconvex κεφαλές εύρους φάσματος συχνοτήτων έως και 12 ΜΗz. Το μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων βοηθά τον χρήστη στην εξέταση για την 

καλύτερη απεικόνιση των διάφορων δυσδιάκριτων ανατομικών δομών στην παιδιατρική, ουρολογία και γυναικολογία. Η τροποποίηση της προδιαγραφής 

θα διευκολύνει το χρήστη στην καθημερινή λειτουργία του μηχανηματος και βοηθήσει την κλινική να επιλέξει δεδομένου του προϋπολογισμού μεταξύ 

άλλων το πιο εργονομικό σύστημα.

Για την περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής προτείνεται η επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

MICROCONVEX (Παιδιατρικές-Ενδοκοιλοτικές) NAI 3 - 12 MHz

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

       Ζητείται: ΄΄ Βάθος σάρωσης ≥ 33 cm ΄΄

Η ως άνω προδιαγραφή με το ζητούμενο βάθος σάρωσης δεν εξασφαλίζει την προμήθεια ενός συστήματος υψηλών προδιαγραφών. Το βάθος σάρωσης 

θεωρείται ένα από τα κυριότερα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υπερηχοτομογράφου και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο διευκολύνεται η 

εξέταση σε ασθενείς με δύσκολο σωματότυπο. 

Συνεπώς δεδομένου του προϋπολογισμού για την περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής προς όφελος του Δημοσίου, προτείνουμε την 

επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 

Επαναδιατύπωση: 

΄΄ Βάθος σάρωσης ≥ 38 cm ΄΄

ΖΗΤΟΥΜΕ

για όλους τους παραπάνω λόγους

 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
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Όνομα

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Ν.
ΑΕ

Email

info@papapostolou.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΦΟΡΗΤΟΥ  ΥΠΕΡΗΧΟΥ  ΓΙΑ  ΜΟΝΑΔΑ
ΝΕΟΓΝΩΝ

Ημ/νία

11/09/2020

Αρ. πρωτ. SA-356/20

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 11-20) ΓΙΑ ΤΙΣ 

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

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ

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 ευέλικτους υπερηχοτομογράφους υψηλών προδιαγραφών. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι, πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη 

δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΟΡΗΤΟY ΣΥΣΤΗΜΑTOΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ζητείται: ‘’2. Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4.5 - 12.0 MHz), κατάλληλη για νεογνολικές καρδιολογικές και δια κρανιακές 

εξετάσεις.’’

Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει καθόλου 

την απόδοση του συστήματος.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, και δεδομένου των κλινικών εφαρμογών προτείνεται η 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Επαναδιατύπωση:

‘’2. Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array τεχνολογίας μονού κρυστάλλλου ευρέως φάσματος συχνοτήτων (3- 10.0 MHz), κατάλληλη για νεογνικές καρδιολογικές 

και διακρανιακές εξετάσεις.’’
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

Ζητείται: ‘’Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamforrner) >   900.000   κανάλια   επεξεργασίας.   Να περιγραφεί αναλυτικά’’

Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει τον ανταγωνισμό. Η απαίτηση ψηφιακού διαμορφωτή δέσμης με άνω των 900.000 καναλιών 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 beamforrner) >   80.000   κανάλια   επεξεργασίας.   Να περιγραφεί αναλυτικά’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Ζητείται:  ’’SECTOR Array 1.5 - 12 MHZ’’

Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει τον ανταγωνισμό και η απαίτηση της προδιαγραφής έως 12 ΜHz δεν εξασφαλίζει υψηλότερη ποιότητα εικόνας καθώς 

δεν επιτρέπει σε αρκετές εταιρείες όπως και στην εταρεία μας παρόλο που διαθέτουν συστήματα υψηλών προδιαγραφών να συμμετάσχει σε αυτόν. 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, και δεδομένου των κλινικών εφαρμογών προτείνεται η 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Επαναδιατύπωση:

’’SECTOR Array 1 - 11 MHZ’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Ζητείται: ’’Διοισοφάγειος (TEE probe) multiptane παιδιατρική για χρήση σε ΜΕΘ 4-10 MHz.

(Να προσφερθεί πρας επιλογή). ’’

Η ως άνω προδιαγραφή δεν επιτρέπει σε αρκετές εταιρείες και στην εταιρεία μας παρόλο που διαθέτουν φορητό σύστημα υψηλών προδιαγραφών, αν 

συμμετάσχουν σε αυτόν. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει καθόλου την απόδοση του συστήματος.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, και δεδομένου των κλινικών εφαρμογών προτείνεται η 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Επαναδιατύπωση:

’’Διοισοφάγειος (TEE probe) multiptane παιδιατρική για χρήση σε ΜΕΘ 4-10 MHz.

(Εφόσον διατίθεται, να προσφερθεί πρας επιλογή). ’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Ζητείται: ’’ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ηχοβολέας MULTIPLANE πραγματικού χρόνου (4D) ενηλίκων, της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής 

ποιότητας και του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων απεικόνισης (κρυστάλλων ) άνω των 2000 κρυστάλλων 3-7 MHz. Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει 

επαρκώς όλο το φάσμα των 2D και 3D ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών. Να διαθέτει σύστημα απεικόνισης πραγματικού χρόνου δυο και τριών 
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διαφορετικών αξόνων / τομών της καρδιάς και τρισδιάστατων όγκων από τον ίδιο καρδιακά κύκλο. Να απεικονίζει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλο τον όγκο της καρδιάς 

σε έναν καρδιακό κύκλο (Full Volume) και να εκτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλο το φάσμα των δισδιάστατων και τρισδιάστατων εφαρμογών 

συμπεριλαμβανομένων όλης της φασματικής ανάλυσης Doppler (παλμικό, συνεχές, έγχρωμο Doppler) σε πραγματικό χρόνο. (Να προσφερθεί προς 

επιλογή κατ'όπιν αναβάθμισης). ’’

Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει καθόλου 

την απόδοση του συστήματος.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, και δεδομένου των κλινικών εφαρμογών προτείνεται η 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Επαναδιατύπωση:

’’ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ηχοβολέας MULTIPLANE πραγματικού χρόνου (4D) ενηλίκων, της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας και 

του μεγαλύτερου αριθμού στοιχείων απεικόνισης (κρυστάλλων ) άνω των 2000 κρυστάλλων 3-7 MHz. Ο ηχοβολέας αυτός να καλύπτει επαρκώς όλο 

το φάσμα των 2D και 3D ηχοκαρδιογραφικών εφαρμογών. Να διαθέτει σύστημα απεικόνισης πραγματικού χρόνου δυο και τριών διαφορετικών αξόνων / 

τομών της καρδιάς και τρισδιάστατων όγκων από τον ίδιο καρδιακά κύκλο. Να απεικονίζει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλο τον όγκο της καρδιάς σε έναν καρδιακό 

κύκλο (Full Volume) και να εκτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλο το φάσμα των δισδιάστατων και τρισδιάστατων εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων όλης της 

φασματικής ανάλυσης Doppler (παλμικό, συνεχές, έγχρωμο Doppler) σε πραγματικό χρόνο. (Εφόσον διατίθεται να προσφερθεί προς επιλογή κατ'όπιν 

αναβάθμισης). ’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ζητείται: ’’Σύγχρονη, τεχνολογία τρισδιάστατης διοισοφάγειας υπερ ηχοκαρδιογραφίας πραγματικού χρόνου (4D) με ταυτόχρονη έγχρωμη Doppler 

απεικόνισης ροής. ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή κατ'όπιν αναβάθμισης).Να δέχεται τεχνικές προηγμένης ποσοτικοποίησης της αριστερής κοιλίας , 

μιτροειδούς κτλ (Να περιγραφεί αναλυτικά). ’’

Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει καθόλου 

την απόδοση του συστήματος.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, και δεδομένου των κλινικών εφαρμογών προτείνεται η 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Επαναδιατύπωση:

’’Σύγχρονη, τεχνολογία τρισδιάστατης διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας πραγματικού χρόνου (4D) με ταυτόχρονη έγχρωμη Doppler απεικόνισης 

ροής. ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή κατ'όπιν αναβάθμισης).Να δέχεται τεχνικές προηγμένης ποσοτικοποίησης της αριστερής κοιλίας , 

μιτροειδούς κτλ (Εφόσον διατίθεται να περιγραφεί αναλυτικά). ’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ζητείται: ’’Contrast Harmonic Imaging για τη μελέτη της αριστερής κοιλίας με υλικά ηχοαντίθεσης (LVO Contrast Imaging). Να λειτουργεί με διαθωρακική 

και διοισοφόγειες ηχαβόλες κεφαλές ενηλίκων. ΝΑΙ (προσφερθεί προς επιλογή κατ'όπιν αναβάθμισης) ’’

Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει καθόλου 

την απόδοση του συστήματος.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, και δεδομένου των κλινικών εφαρμογών προτείνεται η 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:
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Επαναδιατύπωση:

’’Contrast Harmonic Imaging για τη μελέτη της αριστερής κοιλίας με υλικά ηχοαντίθεσης (LVO Contrast Imaging). Να λειτουργεί με διαθωρακική και 

εφόσον διατίθεται με διοισοφόγειες ηχαβόλες κεφαλές ενηλίκων. ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή κατ'όπιν αναβάθμισης και με ποιες κεφαλές 

λειτουργεί η τεχνική) ’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Ζητείται: ’’Σύστημα απεικόνισης πραγματικού χρόνου τουλάχιστον δυο αξόνων/τομών της καρδίας από τον ίδιο καρδιακά κύκλο. Να λειτουργεί με τον 

τρισδιάστατο διοισοφάγειο ηχοβολέα. ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή κατόπιν αναβάθμισης).Να περιγράφουν αναλυτικά οι δυνατότητες τομών από 

τον ίδιο καρδιακό κύκλο. ’’

Η ως άνω προδιαγραφή περιορίζει υπέρμετρα τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Η τροποποίηση της προδιαγραφής δεν θα επηρεάσει καθόλου 

την απόδοση του συστήματος.

Για την διεύρυνση συμμετοχής διαφόρων εταιρειών και της εταιρείας μας στον διαγωνισμό, και δεδομένου των κλινικών εφαρμογών προτείνεται η 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Επαναδιατύπωση:

Σύστημα εφόσον διατίθεται απεικόνισης πραγματικού χρόνου τουλάχιστον δυο αξόνων/τομών της καρδίας από τον ίδιο καρδιακά κύκλο. Να λειτουργεί με 

τον τρισδιάστατο διοισοφάγειο ηχοβολέα. ΝΑΙ (Να προσφερθεί προς επιλογή κατόπιν αναβάθμισης).Να περιγράφουν αναλυτικά οι δυνατότητες τομών 

από τον ίδιο καρδιακό κύκλο. ’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ζητείται: ’’Υψηλό Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥ 250 db’’

       H ως άνω προδιαγραφή περιορίζει τον ανταγωνισμό άνευ νόμιμου ερείσματος. Δεδομένου του προϋπολογισμού η προδιαγραφή 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 την αρχιτεκτονική του συστήματος, το φάσμα συχνοτήτων και των κρυστάλλων των ηχοβόλων κεφαλών που 

χρησιμοποιεί κάθε φορά ανα κεφαλή κλπ. Η διαφορά μεταξύ του δυναμικού εύρος που ζητείται σε σχέση με τα συστήματα που διαθέτει η εταιρείας μας 

είναι αμελητέα και 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: 

’’Υψηλό Δυναμικό εύρος   (dynamic range)  ≥240 db. (Μεγαλύτερος αριθμός θα αξιολογηθεί θετικά.)’’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ζητείται: ’’Βάθος σάρωσης ≥30 cm’’

Η ως άνω προδιαγραφή με το ζητούμενο βάθος σάρωσης δεν εξασφαλίζει την προμήθεια ενός συστήματος υψηλών προδιαγραφών. Το βάθος σάρωσης 

θεωρείται ένα από τα κυριότερα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υπερηχοτομογράφου και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο διευκολύνεται η 

εξέταση σε ασθενείς με δύσκολο σωματότυπο. 

Συνεπώς δεδομένου του προϋπολογισμού για την περαιτέρω βελτίωση της προδιαγραφής προς όφελος του Δημοσίου, προτείνουμε την 

επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 
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Επαναδιατύπωση: 

΄΄ Βάθος σάρωσης ≥ 38 cm ΄΄

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  ΑΠ.  Γ.
ΠΑΠΟΥΔΗΣ  &
ΥΙΟΣ ΑΕ

Email

salesathens@papoudis.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΥ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ  ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΕΘ

Ημ/νία

11/09/2020

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(μηχανήματα 31-37) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘ

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 το προς προμήθεια μηχάνημα.

Με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από την Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες 

ενός σύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου, προτείνουμε να τροποποιηθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιάγραφες, έτσι ώστε το σύστημα που θα προμηθευτεί το 
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Νοσοκομείο σας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αλλά και επιτρέποντας την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των εταιρειών 

εγνωσμένης αξίας:

Προδιαγραφή: «Υψηλής εργονομίας κονσόλα χειρισμού με κυλιόμενη σφαίρα, και πλήκτρα TGC ρύθμισης της ενίσχυσης σε πραγματικό χρόνο, 

παγωμένη εικόνα και ανακαλούμενη εικόνα.

ΝΑΙ (Να περιγραφεί)»

Με σκοπό την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που 

υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας παιδιατρικής υπερηχογραφικής εξέτασης στη ΜΕΘ, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής 

ως εξής:

«Υψηλής εργονομίας κονσόλα χειρισμού με κυλιόμενη σφαίρα, οθόνη αφής ή αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και πλήκτρα TGC ρύθμισης της ενίσχυσης.

ΝΑΙ (Να περιγραφεί)»

Η ως άνω πρόταση της εταιρείας μας έχει ως μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού 

στη διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά την προμήθεια από το Νοσοκομείο σας ενός συστήματος Υπερηχοτομογραφίας τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής 

ποιότητας και υψηλού επιπέδου τεχνικών χαρακτηριστικών. 

Ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Μετά τιμής ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Όνομα  ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ
Α.Ε

Email

iatriki@iatrikimerimna.com

Άρθρο  ΣΧΟΛΙΑ  ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΕΙΔΟΣ  :  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ημ/νία

10/09/2020

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Κατόπιν προσεκτικής μελέτης των αναρτημένων προς δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων και ως 

αποκλειστικοί αντιπρόσωποι για την Ελλάδα του διεθνούς φήμης Ελβετικού κατασκευαστικού Οίκου BELIMED AG, σας υποβάλλουμε τις παρακάτω 

προτάσεις βελτίωσής των:

§5 Προτείνουμε οι εξωτερικές διαστάσεις του να είναι : 950χ950χ2.000 mm (ΠΧΒΧΥ) κατά μέγιστο για εξοικονόμηση χώρου. Η χωρητικότητα του θαλάμου 

να είναι 350  λίτρα περίπου ώστε να έχει, με την κατάλληλη εργονομική σχεδίαση, τη δυνατότητα φόρτωσης έως και δεκαοκτώ (18) δίσκους εργαλείων 

κατά DIN1/1 με κατάλληλους φορείς. 

§6 Προτείνουμε την αύξηση της ισχύος της αντλίας κυκλοφορίας νερού σε 2.000 W τουλάχιστον. 

§8 Προτείνουμε την προσθήκη της απαίτησης όσον αφορά την παροχή του θερμού αέρα η οποία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 650m3/h. Όσον 

αφορά δε την θερμαντική ισχύ του συστήματος στεγνώματος προτείνουμε ως ελάχιστη την τιμή των 10KW. Η αναγραφόμενη τιμή των 20 KW είναι 

υπερβολική και μάλλον αφορά την ικανότητα θέρμανσης του νερού και όχι του αέρα. Επιπλέον σύμφωνα με το EN ISO 15883 το φίλτρο HEPA 13 είναι 
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αρκετό και δεν απαιτείται το φίλτρο  HEPA 14, το οποίο είναι και σημαντικά πιο ακριβό ως αναλώσιμο ανταλλακτικό και θα επιβαρύνει εσαεί το νοσοκομείο.

§10 Προτείνουμε ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L και οι δεξαμενές νερού και οι βραχίονες πλύσης από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει στην ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

§14 Προτείνουμε την εξής διατύπωση: Να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων από βιβλιοθήκη 99 προγραμμάτων. Δώδεκα (12) εξ αυτών να 

είναι προεγκατεστημένα στο εργοστάσιο κατασκευής. Να παρέχει τη δυνατότητα επέμβασης μέσω κωδικού στις παραμέτρους των φάσεων των 

προγραμμάτων (θερμοκρασία, χρόνος πλύσης, δοσολογία χημικών κλπ)

§16 Προτείνουμε να διαθέτει δύο φίλτρα, ένα ανοίγματος 2 χιλ. πριν την εισαγωγή του φρέσκου νερού στη δεξαμενή και ένα λεπτό φίλτρο, ανοίγματος 1,5 

χιλ. πριν την αντλία κυκλοφορίας νερού. Τα φίλτρα αυτά τοποθετούνται για την συγκράτηση σωματιδίων προς αποφυγή μηχανικών βλαβών. Σε καμμιά 

περίπτωση δεν επιτυγχάνουν την αποφυγή επιμολύνσεων. Η αποφυγή των επιμολύνσεων επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος πλήρους αποστράγγισης 

ολόκληρου του δικτύου σωλήνων, αντλιών κλπ του πλυντηρίου μετά από κάθε φάση έκαστου κύκλου πλύσης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

§5 Ο κατασκευαστικός Οίκος BELIMED AG/ Ελβετίας, αποστειρωτικούς κλιβάνους του οποίου χρησιμοποιείτε ήδη στο νοσοκομείο σας δε διαθέτει (διότι 

δεν οφείλει να διαθέτει) πιστοποιητικό ISO 9001. Διαθέτει το πιστοποιητικό ISO 13485 το οποίο εμπεριέχει το πιστοποιητικό ISO 9001. Παρακαλούμε να 

κάνετε την σχετική προσαρμογή στην απαίτηση σας.

Με εκτίμηση,

Σιδερίδης Ευριπίδης

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Όνομα System Vision ΑΕ
Βιοτεχνολογίας

Email

sales@systemvision.gr

Άρθρο  Σχόλια  και  Παρατηρήσεις
τεχνικών  προδιαγραφών  μηχανήματος
Yag Laser

Ημ/νία

10/09/2020

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Σας παραθέτουμε σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών μηχανήματος Yag Laser:

2. Να είναι ενσωματωμένο σε μια σχισμοειδή λυχνία τύπου Zeiss, 5 μεγεθύνσεων (5x, 8x, 12.5x 20x 32x) η οποία να είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα 

ηλεκτρικό τραπέζι. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του μηχανήματος να ελέγχεται από επεξεργαστή η καλή λειτουργία του μηχανήματος και η ποιότητα της 

δέσμης του laser.

Προτεινόμενη αλλαγή:

Να είναι ενσωματωμένο σε μια σχισμοειδή λυχνία τύπου Haag Streit, τουλάχιστον 3 μεγεθύνσεων (10, 16x, 25x) η οποία να είναι τοποθετημένη πάνω σε 

ένα ηλεκτρικό τραπέζι. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του μηχανήματος να ελέγχεται από επεξεργαστή η καλή λειτουργία του μηχανήματος και η ποιότητα 

της δέσμης του laser.

Επεξήγηση:

Ο τύπος της σχισμοειδούς λυχνίας δεν είναι περιοριστικός ως προς την καλή λειτουργία του Laser. Ο αριθμός των μεγεθύνσεων δε χρειάζεται να είναι 

τόσο αναλυτικός, καθώς η συσκευή προορίζεται για το εσωτερικό του οφθαλμού στο οποίο η μεγέθυνση 25x είναι αρκετή. Η προδιαγραφή είναι 

φωτογραφική και αποτρέπει τη συμμετοχή άλλων αξιόλογων συσκευών στο διαγωνισμό.

5. Το μήκος κύματος της δέσμης του να είναι 1064nm, ρυθμιζόμενο από 0,3mJ έως 10mJ ανά βολή.
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Προτεινόμενη αλλαγή:

Το μήκος κύματος της δέσμης του να είναι 1064nm, ρυθμιζόμενο από 0,5mJ έως 10mJ ανά βολή.

Επεξήγηση:

Το κάτω όριο των 0,3mJ ανά βολή είναι πολύ χαμηλό και πρακτικά δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα στον ιστό. Η χρήση τέτοιου τύπου Laser γίνεται σε πιο 

υψηλά επίπεδα ισχύος. Η προδιαγραφή είναι φωτογραφική και αποτρέπει τη συμμετοχή άλλων αξιόλογων συσκευών στο διαγωνισμό.

8. Να έχει τη δυνατότητα βολής με τρείς (3) διαφορετικούς τρόπους: απλό διπλό και τριπλό παλμό. Ρυθμός επανάληψης ενός παλμού 3Hz 

επαναληπτικού παλμού 1,5Hz.

Προτεινόμενη αλλαγή:

Να έχει τη δυνατότητα βολής με τρείς (3) διαφορετικούς τρόπους: απλό διπλό και τριπλό παλμό με ρυθμό επανάληψης έως 1,5Hz.

Επεξήγηση:

Ο ρυθμός επανάληψης απλού παλμού ουσιαστικά σημαίνει επαναληπτικός παλμός. Ο ρυθμός επανάληψης έχει νόημα για επαναληπτικό παλμό.

9. Το μέγεθος του spot να είναι 8μm.

Προτεινόμενη αλλαγή:

Το μέγεθος του spot να είναι 10μm με ποσοστό ενέργειας εντός διαμέτρου μεγαλύτερο από 86%. Επιπλέον, το μέγεθος του spot να είναι 8μm σε FWMH 

(Full Width at Half Maximum).

Επεξήγηση:

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (όπως η απλή διάμετρος, μέγεθος) του laser spot δεν είναι επαρκές στοιχείο ποιότητας και κλινικού αποτελέσματος ενός 

laser. Το ποσοστό αποδιδόμενης ενέργειας εντός της διαμέτρου δίνει περισσότερη πληροφορία για το κλινικό αποτέλεσμα και το μέγεθος του 

αποτελέσματος του spot.

11. Να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστεί η απόσταση της εστίασης του Laser από το οπίσθιο περιφάκιο, η οποία να μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 

500μm.

Προτεινόμενη αλλαγή:

Να υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστεί η απόσταση της εστίασης του Laser από το οπίσθιο περιφάκιο, η οποία να μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία βήματα 

+30μm, +100μm και +200μm.

Επεξήγηση:

Η δυνατότητα ρύθμισης πλήρους εύρους είναι μια προδιαγραφή που δεν είναι απαραίτητη αφού το Yag Laser χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες 

αποστάσεις από το οπίσθιο περιφάκιο. Η προδιαγραφή είναι φωτογραφική και αποτρέπει τη συμμετοχή άλλων αξιόλογων συσκευών στο διαγωνισμό.

15. Να δύναται να συνδεθεί με τη χρήση κατάλληλου adaptor με Green Laser.

Προτεινόμενη αλλαγή:

Να δύναται να συνδεθεί με τη χρήση κατάλληλου adaptor με Green Laser του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για θεραπείες βυθού με λειτουργία MonoSpot 
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ή MultiSpot που να ολοκληρώνει τη συσκευή σε μια ενιαία πλατφόρμα ενδοφθάλμιων θεραπειών.

Επεξήγηση:

Πιο ολοκληρωμένη περιγραφή της προδιαγραφής που να επεξηγεί τη λειτουργία της συσκευής που θα συνδεθεί.

Όνομα  AIMED
ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ-
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Email

info@aimed.gr

Άρθρο  Πρώτη  ∆ηµόσιας  ∆ιαβούλευσης
Τεχνικών  Προδιαγραφών  (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)

Ημ/νία

11/09/2020

Αξιότιμοι κκ!

Κατόπιν ανάγνωσης των προδιαγραφών της 

Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 31-37) ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

και επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016, Άρθρο 54 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ) και εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των συμβάσεων στον ανταγωνισμό και επειδή η εταιρία μας έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων καθώς και της αρχής της αναλογικότητας (ίδετε ΣτΕ ΕΑ 124/2015, 9/2015, 

354/2014)

προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις και βελτιώσεις ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών:

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6. Το σύστημα πλύσης να είναι πλήρως αποδοτικό ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διασπορά σε κάθε σημείο του θαλάμου. Να 

διαθέτει ισχυρή αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής ισχύος (τουλάχιστον 1500W) και υψηλής παροχής (τουλάχιστον 900 lt/min).

Το πλυντήριο που προτείνει η εταιρεία μας διαθέτει πολύ χαμηλές καταναλώσεις ρεύματος, ενέργειας και νερού, διατηρώντας τη μέγιστη αποδοτικότητα, 

και καλύπτοντας πλήρως τις απαιτούμενες ανάγκες. Προτείνουμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής, ως εξής : 

«Το σύστημα πλύσης να είναι πλήρως αποδοτικό ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διασπορά σε κάθε σημείο του θαλάμου. Να διαθέτει ισχυρή 

αντλία κυκλοφορίας νερού ικανής ισχύος και υψηλής παροχής.»

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7. Να διαθέτει μία (1) πόρτα συρόμενη (ολισθαίνουσα καθέτως) αυτόματης λειτουργίας, με μηχανισμό κλειδώματος κατά τη διάρκεια των 

κύκλων πλύσης. Η πόρτα φέρει παράθυρο από ενισχυμένο γυαλί για την δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας πλύσης - απολύμανσης και στεγνώματος. 

Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας που δεν επιτρέπει την πόρτα να ανοίγει κατά τη διάρκεια του προγράμματος και την έναρξη του κύκλου όταν η πόρτα 

δεν είναι σωστά κλεισμένη.
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Προτείνουμε την παρακάτω βελτίωση της προδιαγραφής, για την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας του χρήστη : 

«Να διαθέτει μία (1) πόρτα συρόμενη (ολισθαίνουσα καθέτως) αυτόματης λειτουργίας, με μηχανισμό κλειδώματος κατά τη διάρκεια των κύκλων πλύσης. Η 

πόρτα φέρει παράθυρο από ενισχυμένο γυαλί για την δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας πλύσης - απολύμανσης και στεγνώματος. Να διαθέτει 

μηχανισμό ασφαλείας που δεν επιτρέπει την πόρτα να ανοίγει κατά τη διάρκεια του προγράμματος και την έναρξη του κύκλου όταν η πόρτα δεν είναι 

σωστά κλεισμένη.. Επιπρόσθετα, να διαθέτει μηχανισμό ασφαλείας, που να ανοίγει αυτόματα την πόρτα, σε περίπτωση εμποδίου κατά το κλείσιμό της, 

για τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη.»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: 

Προτεινόμενες επιπρόσθετες δυνατότητες για πλυντήρια σύγχρονης και προηγμένης τεχνολογίας :

• Να διαθέτει πλήκτρο επείγουσας διακοπής της λειτουργίας (Emergency STOP button)

• Να διαθέτει διπλό ροόμετρο στην παροχή νερού για μέγιστη ακρίβεια στην παροχή νερού.

• Να πραγματοποιεί αυτοδιάγνωση βλαβών και προβλημάτων με αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη με κωδικούς και μηνύματα για εύκολη αναγνώριση και 

αντιμετώπιση δυσλειτουργιών και να διαθέτει δυνατότητα εξαγωγής λεπτομερούς αναφοράς των δεδομένων για όλες τις φάσεις των εκτελεσμένων 

προγραμμάτων.

• Να διαθέτει service menu με ειδικό κωδικό για τεχνικούς, μέσω του οποίου να γίνονται τροποποιήσεις στα προγράμματα, ενεργοποίηση 

εξαρτημάτων του πλυντηρίου, έλεγχος σημάτων εισόδων/εξόδων, βαθμονόμηση δοσολογίας αντλιών απολυμαντικών κλπ.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Παπαπέτρος

Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

 

AIMED Co Medical Equipment

info@aimed.gr

Ασημακοπούλου 31 Αγία Παρασκευή 15342, Αθήνα 

Τ +302106009573

F +302106009223
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