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Επιστροφή

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

Γ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 38-48
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Μοναδικός Κωδικός 20DIAB000012631

Θεσσαλονίκη, 24 Αυγούστου 2020
Αριθμ. πρωτ.:  38011/25-8-2020

Θέµα: «∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(μηχανήματα 38-48) 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 38-48) 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 Γρ. Προμηθειών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Διαβουλεύσεις
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Σχόλια

Όνομα  Σταύρος
Οικονομάκης

Email

sio@innova.gr
Άρθρο  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ
24ωρης καταγραφής (Video EEG)

Ημ/νία

10/09/2020
Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια αιτήματός σας (Αρ. Πρωτ. 38011/25-8-2020) υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές για 

την προμήθεια ενός Ηλεκτροεγκεφαλογράφου 24ωρης καταγραφής (Video EEG).

Παρακαλούμε πολύ οι προδιαγραφές να αναδιαμορφωθούν έτσι ώστε να έχουν γενικό χαρακτήρα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εκ 

μέρους των εταιρειών που διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα αλλά και για να διασφαλιστεί η διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. 

ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ 24ωρης καταγραφής (Video EEG)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Προδιαγραφή 2. 

Η προδιαγραφή θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.

Πρόταση: Να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδιαγραφή: 

Να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να διαθέτει :

• Σύγχρονο Ηλεκτρονικό υπολογιστή επιτραπέζιο (desktop) με επεξεργαστή Intel i5, RAM 8GB, 1 x SSD 256GB, 1 x HDD 1TB.

• Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional 64-bit και MS Office. 

• Οθόνη τουλάχιστον 24’’ 

• Έγχρωμο εκτυπωτή laser.

• Ο Ηλεκτρομυογράφος να φέρει πιστοποιητικό CE.

• Ο υπολογιστής, η οθόνη και ο εκτυπωτής να είναι τοποθετημένα σε εργονομική, τρχοχήλατη βάση ειδικά σχεδιασμένη για το σύστημα

• Ο ενισχυτής Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και ο Ηλεκτρικός Φωτεινός ερεθιστής να φέρονται σε ξεχωριστή τροχήλατη βάση για την εύκολη μεταφορά 

τους κοντά στον ασθενή

Αιτιολόγηση: Δεν προσδιορίζονται τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενο προσφοράς 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ξεπερασμένης τεχνολογίας αλλά και με ανεπαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά που μειώνουν τη συνολική απόδοση του 

συστήματος. Ο ασπρόμαυρος εκτυπωτής θεωρείται απαρχαιωμένος και περιορισμένων δυνατοτήτων με αδυναμία εκτύπωσης όλων των δυνατοτήτων 

ενός λογισμικού Ηλεκτρομυογραφίας. Όλα τα πιστοποιητικά CE αφορούν το σύνολο του μηχανήματος και ο υπολογιστής που περιλαμβάνεται είναι 

σύμφωνος με τις οδηγίες του Κατσκευαστή.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Προδιαγραφή 4. 
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Η προδιαγραφή θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.

Πρόταση: Να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδιαγραφή: 

Να διαθέτει τουλάχιστον 32 κανάλια καταγραφής εκ των οποίων τουλάχιστον τα 8 να είναι διπολικά και το 1 DC.

Αιτιολόγηση: Η προδιαγραφή 4 "φωτογραφίζει" συγκεκριμένο σύστημα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και δεν προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό περισσοτέρων από μιας εταιρειών. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Προδιαγραφή 10. 

Η προδιαγραφή θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.

Πρόταση: Να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδιαγραφή: 

Να διαθέτει χαρτογράφηση εγκεφάλου.

Αιτιολόγηση: Η προδιαγραφή 10 "φωτογραφίζει" συγκεκριμένο σύστημα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και δεν προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό περισσοτέρων από μιας εταιρειών. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Προδιαγραφή 29. 

Η προδιαγραφή θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.

Πρόταση: Να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδιαγραφή: 

Φίλτρο Low Frequency: off έως 5Ηz περίπου ή να αναφέρεται προς αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση: Η προδιαγραφή 29 "φωτογραφίζει" συγκεκριμένο σύστημα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και δεν προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό περισσοτέρων από μιας εταιρειών. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Προδιαγραφή 31. 

Η προδιαγραφή θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.

Πρόταση: Να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδιαγραφή: 
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Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα μηχανήματα εξαρτήματα για άμεση λειτουργία:

-ενισχυτή τουλάχιστον 32 καναλίων με δυνατότητα αναβάθμισης με νέο ενισχυτή ασύρματης λειτουργίας, video camera υψηλής ανάλυσης και νυχτερινής 

λήψης, φωτεινό ερεθιστή, ηλεκτρόδια λήψης ΗΕΓφήματος, color laser printer.

Αιτιολόγηση: Η προδιαγραφή 31 "φωτογραφίζει" συγκεκριμένο σύστημα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και δεν προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό περισσοτέρων από μιας εταιρειών. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Προδιαγραφή 33. 

Η προδιαγραφή θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.

Πρόταση: Να απαληφθεί πλήρως. 

Αιτιολόγηση: Η προδιαγραφή 33 "φωτογραφίζει" συγκεκριμένο σύστημα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και δεν προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο 

διαγωνισμό περισσοτέρων από μιας εταιρειών. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Με εκτίμηση,

Για την Innova Medical ΕΠΕ

Σταύρος Οικονομάκης

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Όνομα  Σταύρος
Οικονομάκης

Email

sio@innova.gr
Άρθρο  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΥ (EMG)

Ημ/νία

10/09/2020
Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια αιτήματός σας (Αρ. Πρωτ. 38011/25-8-2020) υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές για 

την προμήθεια ενός Ηλεκτρομυογράφου (EMG).

Παρακαλούμε πολύ οι προδιαγραφές να αναδιαμορφωθούν έτσι ώστε να έχουν γενικό χαρακτήρα προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εκ 

μέρους των εταιρειών που διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα αλλά και για να διασφαλιστεί η διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Προδιαγραφή 1. 

Η προδιαγραφή θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.

Πρόταση: Να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδιαγραφή: "Να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής και της πλέον σύγχρονης 

τεχνολογίας με περισσότερα από δύο (2) κανάλια καταγραφής και να πληρεί τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας και ποιότητας"

Αιτιολόγηση: Απαιτείται η αναδιαμόρφωση της προδιαγραφής καθότι "φωτογραφίζει" τον αριθμό καναλίων συγκεκριμένων συστημάτων και περιορίζει τη 

συμμετοχή εταιρειών.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Προδιαγραφή 4. 

Η προδιαγραφή θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.

Πρόταση: Να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδιαγραφή: 

Να διαθέτει :

• Ηλεκτρονικό υπολογιστή επιτραπέζιο (desktop) με επεξεργαστή Intel i5, RAM 8GB, 1 x SSD 256GB, 1 x HDD 1TB.

• Οθόνη τουλάχιστον 24’’ προσαρμοσμένη σε βραχίονα, σε ειδική τροχήλατη βάση, που να προσαρμόζεται σε ύψος ώστε να είναι προσιτή η θέαση 

της οθόνης από τον εξεταστή αλλά και από τους εκπαιδευόμενους ιατρούς 

• Έγχρωμο εκτυπωτή laser.

• Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Professional 64-bit και MS Office. 

• Ο Ηλεκτρομυογράφος να φέρει πιστοποιητικό CE.

• Ο υπολογιστής, η οθόνη, ο εκτυπωτής, η κεντρική μονάδα και ο ενισχυτής να είναι τοποθετημένα σε εργονομική, τρχοχήλατη βάση ειδικά 

σχεδιασμένη για το σύστημα

Αιτιολόγηση: Δεν προσδιορίζονται τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενο προσφοράς 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ξεπερασμένης τεχνολογίας αλλά και με ανεπαρκή τεχνικά χαρακτηριστικά που μειώνουν τη συνολική απόδοση του 

συστήματος. Ο ασπρόμαυρος εκτυπωτής θεωρείται απαρχαιωμένος και περιορισμένων δυνατοτήτων με αδυναμία εκτύπωσης όλων των δυνατοτήτων 

ενός λογισμικού Ηλεκτρομυογραφίας. Όλα τα πιστοποιητικά CE αφορούν το σύνολο του μηχανήματος και ο υπολογιστής που περιλαμβάνεται είναι 

σύμφωνος με τις οδηγίες του Κατσκευαστή.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Προδιαγραφή 7. 

Η προδιαγραφή θέτει σε κίνδυνο το διαγωνισμό.
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Πρόταση: Να αντικατασταθεί από την ακόλουθη προδιαγραφή: 

Ο ενισχυτής να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Περισσότερα από δύο (2) κανάλια καταγραφής 

• Ευαισθησία εισόδου ρυθμιζόμενη από 0.5μV/D - 20mV/D περίπου

• Σύνθετη αντίσταση εισόδου >200ΜΩ

• Απόρριψη θορύβου >124 dB

• Στάθμη θορύβου 0.4μV RMS περίπου

• Φίλτρο low frequency: 0.01 - 3KHz (16 βήματα) περίπου

• Φίλτρο high frequency: 20Hz - 13KHz (12 βήματα) περίπου

• τουλάχιστον 24 bit sampling resolution

• να εγγυάται υψηλής ποιότητας ενίσχυση σήματος με συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον    

        48KHz ανά κανάλι καταγραφής

Αιτιολόγηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προδιαγραφές αφορούν ενισχυτή ξεπερασμένης τεχνολογίας και περιορισμένων 

δυνατοτήτων με χαμηλή ποιότητα σήματος και απόδοση στη συνολική λειτουργία.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Τέλος, είναι απαραίτητο να προστεθεί η ακόλουθη προδιαγραφή η οποία προσδιορίζει με σαφήνεια τις δυνατότητες μελλοντικής αναβάθμισης με 

σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές.

 Να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης: 

• με επιπλέον μονάδα ηλεκτρικού ερεθιστή για εφαρμογές κινητικών και αισθητικών ταχυτήτων σε τρία σημεία τουλάχιστον (triple site stimulation)

• με ενισχυτές 6 ή 8 καναλίων τουλάχιστον

• με νευρομυϊκό υπέρηχο του ιδίου Οίκου για την απεικόνιση του μέσου νεύρου και λοιπών δομών

• με Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθιστή για τον ερεθισμό του ΚΝΣ

• με εφαρμογή λογισμικού και  υλικό (hardware) για Tremor Analysis

• με διασύνδεση συστημάτων (ενοποίηση με Ιατρικό Φάκελο Υγείας) μέσω διεθνώς 

        αναγνωρισμένων προτύπων

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Με εκτίμηση,

Για την Innova Medical ΕΠΕ

Σταύρος Οικονομάκης

Υπεύθυνος Πωλήσεων
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Όνομα  ΠΡΩΤΟΝ
ΑΕ

Email

akolessia@protoncy.gr
Άρθρο  Σχόλια  επι  των
προδιαγραφών

Ημ/νία

11/09/2020
Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 0000007170                                                                                                           

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Θέμα: Σχόλια της Δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 38-48) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» μέσω το επιχειρησιακού προγράμματος 

«Κεντρική Μακεδονία».

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δημόσιας Διαβούλευσης, η οποία αναρτήθηκε στη σχετική ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας για την 

προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 38-48) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» και πιο 

συγκεκριμένα για τα κάτωθι συστήματα, η εταιρεία μας σας παραθέτει τα σχετικά σχόλιά της:

• ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 

αποτελούμενο από 1. Βίντεο Επεξεργαστή εικόνας FULL HIGH DEFINITION, 2. Πηγή Ψυχρού Φωτισμού με πολλαπλό σύστημα φωτισμού σε διάφορα 

μήκη κύματος, 3. Γαστροσκόπιο FULL HIGH RECEPTION με αισθητήρα εικόνας CMOS SENSOR (ΤΜΧ.2), 4. Κολονοσκόπιο FULL HIGH RECEPTION 

με αισθητήρα εικόνας CMOS SENSOR και σύστημα μεταβλητής σκληρότητας (ΤΜΧ.2),  5. Μόνιτορ 27 ιντσών FULL HIGH DEFINITION LED 

BACKLIGHT, 6. Τροχήλατο βάση, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

• ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ARGON αποτελούμενο από 1. Βίντεο Επεξεργαστή εικόνας FULL HIGH DEFINITION, 2. Πηγή 

Ψυχρού Φωτισμού με πολλαπλό σύστημα φωτισμού σε διάφορα μήκη κύματος, 3. Γαστροσκόπιο FULL HIGH RECEPTION με αισθητήρα εικόνας CMOS 

SENSOR, 4. Κολονοσκόπιο FULL HIGH RECEPTION με αισθητήρα εικόνας CMOS SENSOR και σύστημα μεταβλητής σκληρότητας,  5. Επεμβατικό 

γαστροσκόπιο υψηλής ανάλυσης, 6. Μόνιτορ 27 ιντσών FULL HIGH DEFINITION LED BACKLIGHT, 7. Τροχήλατο βάση, 8. Μονάδα αργού για 

θεραπευτική ενδοσκοπική χρήση, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION ο οποίος αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εταιρεία μας 

ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας και κατασκευής τα οποία ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και πρωτοποριακές τεχνικές, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιόπιστη διάγνωση και παράλληλα στη βελτίωση της ενδοσκοπικής εξέτασης. Παράλληλα θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε ότι στο σύνολό τους τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και Ενδοσκοπικά Γαστρεντερολογικά Τμήματα στην Ελλάδα διαθέτουν 

πλέον σύγχρονα συστήματα τα οποία ενσωματώνουν τις παραπάνω τεχνικές και τεχνολογίες. Η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετέχει στον υπό 

διαβούλευση διαγωνισμό προσφέροντας αντίστοιχα Συστήματα Ενδοσκόπησης, τελευταίας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας τα οποία καλύπτουν 

πλήρως τις ανάγκες ενός ενδοσκοπικού τμήματος, πλην όμως οι προς διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές στο σύνολο τους και για τα δύο ζητούμενα 

συστήματα, χαρακτηρίζουν και ευνοούν προϊόντα συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και πιο συγκεκριμένα του οίκου FUJIFILM, που εκπροσωπείται 

στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα συμμετοχής σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 
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Καθιστούν δε τη συμμετοχή της εταιρείας μας όπως και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας αδύνατη, θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς, ενάντια σε ότι 

προβλέπουν οι διαδικασίες των προμηθειών του ελληνικού δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ αποτελούμενο 

από 

1. Βίντεο Επεξεργαστή εικόνας FULL HIGH DEFINITION, 2. Πηγή Ψυχρού Φωτισμού με πολλαπλό σύστημα φωτισμού σε διάφορα μήκη κύματος, 3. 

Γαστροσκόπιο FULL HIGH RECEPTION με αισθητήρα εικόνας CMOS SENSOR (ΤΜΧ.2), 4. Κολονοσκόπιο FULL HIGH RECEPTION με αισθητήρα 

εικόνας CMOS SENSOR και σύστημα μεταβλητής σκληρότητας (ΤΜΧ.2),  5. Μόνιτορ 27 ιντσών FULL HIGH DEFINITION LED BACKLIGHT, 6. 

Τροχήλατο βάση, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HIGH DEFINITION

1.Προδιαγραφή 1: «Να είναι τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας με πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών και να 

συνεργάζεται με ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης με αισθητήρες εικόνας CCD & CMOS καθώς και με ενδοσκόπια με σύστημα 

οπτικής μεγέθυνσης τουλάχιστον 130x zoom, για τον εντοπισμό και διάγνωση μικρο-αλλοιώσεων του βλεννογόνου στο εξεταζόμενο πεδίο». 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION Ιαπωνίας, ο μεγαλύτερος 

κατασκευαστικός οίκος Ενδοσκοπικού Εξοπλισμού, κατασκευάζει και εμπορεύεται, προϊόντα υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και ποιότητας κατασκευής, 

τα οποία ενσωματώνουν Νέες Τεχνολογίες και Πρωτοποριακές Τεχνικές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιόπιστη διάγνωση και παράλληλα στην 

βελτίωση της εξέτασης σήμερα. Η εταιρεία μας συνεργάζεται επί σειρά ετών με όλα τα νοσοκομεία της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα 

υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, σε όλα τα Ενδοσκοπικά Γαστρεντερολογικά και Πνευμονολογικά Τμήματα των Ελληνικών Δημόσιων και Ιδιωτικών 

Νοσοκομείων, και διαθέτει σε παραγωγή ολοκληρωμένα συστήματα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού, νεότερης γενεάς και τεχνολογίας FULL HIGH 

DEFINITION 1080 οριζόντιων γραμμών με ανάλυση 1920x1080 σε όλα τα συστήματα, με καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά και τεχνολογίες, ικανά να 

καλύψουν κάθε σύγχρονη ανάγκη στον χώρο των ενδοσκοπήσεων σήμερα. Ταυτόχρονα, ο οίκος OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 

Ιαπωνίας, έθεσε πρόσφατα σε παραγωγή Νέας και πρωτοποριακής Τεχνολογίας Σύστημα Ενδοσκοπικού Εξοπλισμού, το οποίο διαθέτει υψηλής 

τεχνολογίας και πλήθος μοναδικών τεχνικών χαρακτηριστικών, που υπερκαλύπτουν μεν τις ζητούμενες προδιαγραφές, πλην όμως δεν ζητούνται ούτε 

περιγράφονται επί της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η εν λόγω τεχνολογία δεν δύναται να αξιολογηθεί και να συγκριθεί με τα υπάρχοντα συστήματα 

της αγοράς, ενώ σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, δεν δύναται καμία περίπτωση κατακύρωσης ενός 

διαγωνισμού υπερ της εταιρείας μας. Επιπλέον θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η ζήτηση εκ των προδιαγραφών για τα προσφερόμενα συστήματα, να 

έχουν «πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών», δε διασφαλίζει την προμήθεια του πλέον εξελιγμένου και τεχνολογικά 

προηγμένου ενδοσκοπικού συστήματος από το νοσοκομείο σας, την ίδια στιγμή που στην ελληνική και παγκόσμια αγορά διατίθενται συστήματα με τις 

ίδιες τεχνολογίες επί σειρά ετών, παρά δημιουργεί περιορισμούς στην συμμετοχή όλων των προμηθευτών σε επικείμενο διαγωνισμό, ευνοώντας τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής σε μία εταιρεία. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των εταιρειών σε ενδεχόμενο διαγωνισμό από το 

νοσοκομείο σας, ζητούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής, με προτεινόμενη εκ της εταιρείας μας την ακόλουθη δομή:.

Προδιαγραφή 1 «Να είναι τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και video και να συνεργάζεται  με 

έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας τεχνολογίας CCD (CCD Color Chip Technology) ή CMOS, όπως και με ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας 

και ανάλυσης του ιδίου τεχνολογικού επιπέδου καθώς και με ενδοσκόπια τα οποία διαθέτουν σύστημα οπτικής μεγέθυνσης»

2. Προδιαγραφή 3: «Να διαθέτει σύστημα χρωμοενδοσκόπησης για τη διάκριση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού και την ανάδειξη μορφωμάτων και 

τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά με τον λευκό φωτισμό και να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης 

αποθήκευσης της εικόνας λευκού φωτός και της εικόνας χρωμοενδοσκόπησης για τον περαιτέρω έλεγχο και αξιολόγηση».

και

Προδιαγραφή 4: «Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης και επιλογής τουλάχιστον 3 διαφορετικών φίλτρων και να μπορεί να επιλέξει την 

ταυτόχρονης παρουσίαση στην οθόνη της εικόνας του λευκού φωτός και της εικόνας της χρωμοενδοσκόπησης»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα όλα τα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα που διατίθενται στην αγορά, διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα 
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νεότερης γενεάς Οπτικής χρωμοενδοσκόπησης με χρήση οπτικών φίλτρων, τεχνική που ως γνωστό είναι η μόνη αναγνωρισμένη, επιστημονικά 

τεκμηριωμένη και κατάλληλη να αποδώσει αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα στην επιφάνεια του ιστού. Η τεχνική διατίθεται σε όλα τα νεότερης 

τεχνολογίας συστήματα της αγοράς και είναι επιστημονικώς αποδεκτό ότι είναι η μόνη διαγνωστικά αξιόπιστη μέθοδος, διεθνώς αναγνωρισμένη και 

επιστημονικά τεκμηριωμένη και ικανή προκειμένου να αποδίδει αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα, έναντι άλλων τεχνικών και μεθόδων που βασίζονται 

σε ψηφιακά και εικονικά φίλτρα (virtual chromoendoscopy) προγενέστερων ετών που υπολείπονται Επιστημονικής τεκμηρίωσης. Όλα τα διαθέσιμα 

συστήματα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού του οίκου Olympus Medical Systems Corp., διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα Οπτικής χρωμοενδοσκόπησης 

νεότερης γενεάς με χρήση οπτικών φίλτρων, τεχνική που ως γνωστό είναι η μόνη αναγνωρισμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κατάλληλη να 

αποδώσει αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα στην επιφάνεια του ιστού. Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί, αφενός δεν 

προσδιορίζει το επίπεδο και την επάρκεια της τεχνικής επιτρέποντας σε συγκεκριμένους προμηθευτές να συμμετάσχουν με συστήματα χαμηλότερων και 

υποδεέστερων τεχνικών χαρακτηριστικών, αφετέρου υποβαθμίζει την προμήθεια στο σύνολο της. Συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με την 

Προδιαγραφή 4, στην οποία προσδιορίζεται ο ελάχιστος αριθμός φίλτρων, ως έχει συνταχθεί, χαρακτηρίζει σύστημα ενδοσκοπήσεων συγκεκριμένου 

κατασκευαστικού οίκου και ποιο συγκεκριμένα του οίκου FUJINON, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η συμμετοχή καμίας άλλης εταιρείας πλην μίας, σε 

επικείμενο διαγωνισμό. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ενώ στην Προδιαγραφή 3 δεν γίνεται σαφής προσδιορισμός του είδους της τεχνικής και δεν λαμβάνονται υπόψη σύγχρονα και 

κρίσιμα επιστημονικά δεδομένα τεκμηρίωσης και επάρκειας,  στην Προδιαγραφή 4 προσδιορίζεται με λεπτομέρεια ο ελάχιστος αριθμός φίλτρων της 

τεχνικής καθώς και η απαίτηση της ταυτόχρονης απεικόνισης χρωμοενδοσκοπικής εικόνας και λευκού φωτός, σημείο που καλύπτει απόλυτα και μοναδικά 

τον προαναφερόμενο προμηθευτή, στερώντας την δυνατότητα συμμετοχής άλλων εταιρειών μεταξύ των οποίων και της εταιρείας μας σε ενδεχόμενη 

διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου προτείνουμε την τροποποίηση των παραπάνω προδιαγραφών ως ακολούθως:

Προδιαγραφή 3 «Να διαθέτει απαραίτητα εξελιγμένο σύστημα οπτικής χρωμοενδοσκόπησης, για την διάκριση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού και 

την ανάδειξη μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά να απεικονιστούν με τον λευκό 

φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να 

αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων 

τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν τη μέθοδο»

και

Προδιαγραφή 4 απαλοιφή της προδιαγραφής

  

3. Προδιαγραφή 7: «Να διαθέτει εσωτερικό ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης με χωρητικότητα τουλάχιστον 2Gb για την αποθήκευση των 

ενδοσκοπικών εικόνων καθώς εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης σε μονάδα USB για την άμεση μεταφορά των εικόνων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή».

και

Προδιαγραφή 8: «Να διαθέτει σύστημα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας σε τουλάχιστον 10 βήματα έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει την 

πλέον κατάλληλη ρύθμιση της εικόνας ανάλογα με την κάθε περίπτωση.».

και

Προδιαγραφή 9: «Να διαθέτει σύστημα απομόνωσης των ενδοσκοπίων το οποίο να επιτρέπει την εναλλαγή τους χωρίς την απαίτηση απενεργοποίησης 

του συστήματος ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση μεταξύ των εξετάσεων»

και

Προδιαγραφή 10: «Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας του διαφράγματος σε τουλάχιστον 4 επίπεδα, από 1/60 έως 1/400, έτσι ώστε η εικόνα να 

διατηρεί την ευκρίνεια της κατά τη διάρκεια γρήγορων κινήσεων του ενδοσκοπίου από τον χρήστη».

και

Προδιαγραφή 11: «Να έχει την σύστημα ρύθμισης του κόκκινου, πράσινου και του μπλε χρώματος, σε τουλάχιστον 9 διαφορετικά επίπεδα και ρύθμιση 

της αντίθεσης (contrat) σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα».

Και

Προδιαγραφή 14: «Να διαθέτει ενσωματωμένη έξοδο σύνδεσης δικτύου σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο DICOM για την μεταφορά εικόνων και στοιχείων 
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της εξέτασης (DICOM SEND) καθώς και στοιχείων από την καρτέλα του ασθενούς (DICOM WORKLIST). Το σύστημα να είναι είτε εγκαταστημένο στον 

βίντεο επεξεργαστή είτε να παραδοθεί πλήρες εξωτερικό σύστημα DICOM το οποίο να καλύπτει τις παραπάνω λειτουργίες στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού. Σε περίπτωση εξωτερικού συστήματος αυτό να διαθέτει έγκριση από τον κατασκευαστικό οίκο του βίντεο επεξεργαστή για την πλήρη 

συμβατότητα του»

και

Προδιαγραφή 16: «Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη των τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου (διάμετρος καναλιού, εξωτερική 

διάμετρος, θέση καναλιού βιοψίας, θέση waterjet κλπ.) καθώς και σχόλια του χρήστη». 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εκάστοτε συστήματα ενδοσκοπήσεων των οίκων κατασκευής σήμερα, διαθέτουν διαφορετική μέθοδο διαχείρισης 

και αποθήκευσης των ενδοσκοπικών εικόνων, με δυνατότητες αποθήκευσης της εικόνας της εξέτασης, σε εσωτερικό σκληρό δίσκο, σε μνήμη USB ή 

άλλου τύπου, είτε σε εξωτερικές συσκευές και προγράμματα αποθήκευσης, των οποίων η χωρητικότητα ποικίλει. Παράλληλα η συνολική δυνατότητα 

αποθήκευσης ενός συστήματος εξαρτάται και από άλλους παράγοντες διαμόρφωσης της εικόνας, όπως η ανάλυση αυτής ανάλογα με την ρύθμιση του 

κάθε συστήματος, γεγονός που δεν δύναται να αξιολογηθεί επαρκώς. Ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου αριθμού χωρητικότητας και αποθήκευσης 

εικόνων της Προδιαγραφής 7, χωρίς την αναφορά άλλων κριτηρίων και δυνατοτήτων, αφενός μεν δημιουργεί άνισα κριτήρια αξιολόγησης και σύγκρισης 

μεταξύ των υπαρχόντων ενδοσκοπικών συστημάτων, αφετέρου αποτελεί χαρακτηριστικό που δύναται να καλύψει αποκλειστικά και μόνο ο οίκος 

FUJIFILM, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., μη επιτρέποντας την συμμετοχή άλλων εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας, σε ενδεχόμενο διαγωνισμό. Τέλος η συνολική χωρητικότητα καθώς και ο αριθμός των προς αποθήκευση 

εικόνων δεν προσφέρει ποιοτική αναβάθμιση στην ενδοσκόπηση και δε δύναται να αποτελεί κριτήριο ποιοτικής σύγκρισης ενδοσκοπικών συστημάτων. Η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί είναι περιοριστική, ως τούτου ζητούμε την τροποποίηση αυτής.

Σε ότι αφορά την Προδιαγραφή 8, ως περιγράφεται, αυτή είναι απόλυτη και περιοριστική ως προς τον αριθμό των επιπέδων ψηφιακής μεγέθυνσης και 

αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό συστημάτων του κατασκευαστικού οίκου FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα συμμετοχής σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα είναι 

γνωστό ότι η αύξηση του επιπέδου μεγέθυνσης είναι αντιστρόφως ανάλογη με το επίπεδο ευκρίνειας της ενδοσκοπικής εικόνας με αποτέλεσμα την 

υποβάθμιση της ποιότητας και της διαγνωστικής πληροφορίας που παρέχεται στον ενδοσκόπο. Επιπλέον  ο μεγάλος αριθμός βημάτων ψηφιακής 

μεγέθυνσης υποβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας και δεν αποτελεί πλεονέκτημα για την ενδοσκοπική εξέταση. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δίδεται η 

δυνατότητα  ευρείας συμμετοχής όλων των εταιρειών σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής.

Σε ότι αφορά την Προδιαγραφή 9, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή περιγράφει χαρακτηριστικό των συστημάτων 

συγκεκριμένου οίκου κατασκευής, του οίκου FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., το οποίο δε 

διαθέτει καμία επιστημονική τεκμηρίωση ως προς την αξία του, δεν προσφέρει κανένα διαγνωστικό πλεονέκτημα στην ενδοσκοπική εξέταση του 

πεπτικού, ενώ η καθυστέρηση και εν γένει η διαχείριση των περιστατικών και της ρουτίνας κάθε τμήματος, δεν τεκμηριώνεται ότι προκύπτει από την 

εναλλαγή ενδοσκοπίων. Το συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό αποτελεί σημείο ενός και μόνο κατασκευαστή, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα 

συμμετοχής άλλης εταιρείας και ως εκ τούτου ζητούμε την απαλοιφή της.    

Σε ότι αφορά την Προδιαγραφή 10, η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως περιγράφεται αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό των συστημάτων 

του κατασκευαστικού οίκου FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., στην οποία δίδεται μοναδικά η 

δυνατότητα συμμετοχής σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα η δυνατότητα ρύθμισης τόσο του διαφράγματος όσο και της 

ταχύτητας αυτού δεν προσφέρει κανένα διαγνωστικό πλεονέκτημα στην ενδοσκοπική εξέταση του πεπτικού. Ως εκ τούτου ζητούμε την απαλοιφή της 

συγκεκριμένης προδιαγραφής.

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι το σύνολο των ενδοσκοπικών συστημάτων όλων των κατασκευαστικών οίκων σήμερα, διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης 

του κόκκινου και του μπλε χρώματος σε διαφορετικά επίπεδα. Ο οίκος Olympus διαθέτει σε παραγωγής ψηφιακά ενδοσκοπικά συστήματα νέας 

τεχνολογίας τα οποία προσφέρουν δυνατότητα ρύθμισης του κόκκινου, του μπλε καθώς και του συνολικού χρώματος της εικόνας σε μεγάλο αριθμό 

επιπέδων, προσφέροντας στον ενδοσκόπο τη δυνατότητα να προσαρμόσει την εικόνα της ενδοσκοπικής στις απαιτήσεις του. Η δυνατότητα ρύθμισης του 

πράσινου χρώματος η οποία ζητείται με την Προδιαγραφή 11, αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό των συστημάτων του οίκου FUJIFILM, είναι 

περιοριστική και δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής 
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διαδικασίας, πλην της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα συμμετοχής. Αφετέρου η δυνατότητα ρύθμισης του 

πράσινου χρώματος αποτελεί σημείο που δεν τεκμηριώνεται ως αναγκαίο στοιχείο προς ρύθμιση σε όλους τους οίκους κατασκευής και δεν εξυπηρετεί 

συγκεκριμένη ανάγκη κατά την οποία κρίνονται τα  διαγνωστικά αποτελέσματα της εξέτασης. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα  

ευρείας συμμετοχής όλων των εταιρειών σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι o κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS Medical Systems Corporation, τον οποίο εκπροσωπεί η εταιρεία μας, διαθέτει 

προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία διαθέτουν δυνατότητες συγκεντρωτικής καταγραφής και μεταφοράς στοιχείων στα πρότυπα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας HL7 και DICOM καθώς και  με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία (EMR - electronic medical record), το σύστημα πληροφοριών 

ραδιολογίας (RIS - Radiology information system) και τα συστήματα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας εικόνων (PACS - picture archiving and 

communication systems). Επιπλέον διαθέτει μοναδικό πλεονέκτημα διασύνδεσης και ομογενοποίησης μεταξύ όλου του ενδοσκοπικού εξοπλισμού ενός 

τμήματος, ήτοι του συστήματος βίντεο ενδοσκόπησης (βίντεο επεξεργαστής - ηλεκτροχειρουργική διαθερμία - αντλία έκλυσης κ.α), του συστήματος 

απολύμανσης και φύλαξης (αυτόματο απολυμαντή – ειδική ντουλάπα στεγνώματος), διαμέσω ειδικού προγράμματος ελέγχου και καταγραφής της 

ενδοσκοπικής εξέτασης (Εικόνα και Video), παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες και ασθενείς και ευκολία στην ρουτίνα του τμήματος. O εκάστοτε 

κατασκευαστικός οίκος ενδοσκοπικών συστημάτων διαθέτει διαφορετικό τρόπο για την αποθήκευση, τη μεταφορά και την εν γένει διαχείριση των 

δεδομένων της κάθε ενδοσκοπικής εξέτασης προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα αποθήκευσης τους στον ιατρικό φάκελο του εκάστοτε ασθενούς, 

ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη και τις δυνατότητες του νοσοκομείου. Η εταιρεία μας στα πλαίσια του επικείμενου διαγωνισμού προτίθεται να 

συμμετέχει προσφέροντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, πλην όμως η Προδιαγραφή 14 ως έχει συνταχθεί, θέτει άνισα κριτήρια σύγκρισης και 

συμμετοχής, επιβαρύνοντας όλους τους προμηθευτές πλην ενός με συμπληρωματικά κόστη. Ο εκάστοτε κατασκευαστικός οίκος βίντεο ενδοσκοπικών 

συστημάτων διαφέρει στον τρόπο σύνδεσης με το πρότυπο DICOM, για λόγους που εξυπηρετούν την εργονομία και την επεκτασιμότητα του συστήματος 

σε συνεργασία με τη μηχανογράφηση και δεν αποτελεί κριτήριο αξιοπιστίας και αξιολόγησης του βίντεο επεξεργαστή. Ως εκ τούτου, προκειμένου να 

δίδεται η δυνατότητα ισάξιας συμμετοχής των εταιρειών σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας και ισότιμης σύγκρισης των προσφορών όλων των 

εταιρειών που θα συμμετέχουν, ζητούμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής. 

Τέλος θα θέλαμε να σας αναφέρουμε σχετικά με την Προδιαγραφή 16, ότι η δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη συγκεκριμένων τεχνικών 

χαρακτηριστικών του προς χρήση ενδοσκοπίου όπως η θέση καναλιού βιοψίας και θέση waterjet δεν προσφέρει καμία αναβάθμιση στη λειτουργικότητα 

του συστήματος και στη βελτίωση της διαγνωστικής πληροφορίας που παρέχεται τόσο στον ενδοσκόπο όσο και στο νοσηλευτικό προσωπικό του 

τμήματος ενδοσκοπήσεων. Παράλληλα, δε διατίθεται καμία επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με τη χρησιμότητά της κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί είναι άκρως περιοριστική, πληρείται αποκλειστικά από συγκεκριμένο ενδοσκοπικό σύστημα του οίκου 

FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης 

προσφοράς σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου ζητούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής

Σε συνέχεια των παραπάνω σχολίων της εταιρείας μας και στα πλαίσια τροποποίησης των συγκεκριμένων προδιαγραφών η εταιρεία μας προτείνει, την 

κάτωθι δομή προδιαγραφών αλλά και την επανεξέταση του συνόλου των προδιαγραφών της διαβούλευσης. 

Προδιαγραφή 7 «Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης σε εσωτερικό ενσωματωμένο σύστημα. Να αναφέρεται η συνολική χωρητικότητα προς 

αξιολόγηση» 

Προδιαγραφή 8 «Να έχει δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας σε επίπεδα, ελεγχόμενη τόσο από το πληκτρολόγιο όσο και από τους διακόπτες 

του ενδοσκοπίου. Να αναφερθούν τα επίπεδα μεγέθυνσης προς αξιολόγηση».

Προδιαγραφή 11 «Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης κατ’ ελάχιστο του κόκκινου και του μπλε χρώματος, σε διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση ο αριθμός των χρωμάτων και των επιπέδων ρύθμισης τους»

Προδιαγραφή 14 «Να διαθέτει κατάλληλη ψηφιακή έξοδο για δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο PACS, σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο DICOM, για την 

μεταφορά εικόνων και στοιχείων της εξέτασης καθώς και στοιχείων από την καρτέλα ασθενούς. Να αναφερθεί αναλυτικά»

Προδιαγραφή 16 «Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου καθώς και σχολίων του χρήστη. Να αναφερθεί 

αναλυτικά»  

4. Προδιαγραφή 17: «Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές έξοδους FULL HIGH DEFINITION 1920x1080 για σύνδεση με FULL HIGH DEFINITION medical 
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μόνιτορ». 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι σύγχρονοι βίντεο επεξεργαστές εικόνας τεχνολογίας FULL HIGH DEFINITION ως ζητείται από τις προς 

διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές και προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταφορά ψηφιακού σήματος υψηλής ανάλυσης 1920x1080 pixels στα 

περιφερειακά συστήματα απεικόνισης χωρίς να χάνεται διαγνωστική λεπτομέρεια, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτουν ψηφιακές εξόδους HD-SDI για 

εξασφαλισμένη μεταφοράς της ενδοσκοπικής εικόνας τεχνολογίας FULL HD(Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και ανάλυση 

1920x1080  από τον επεξεργαστή εικόνας προς το ενδοσκοπικό μόνιτορ. Τις προαναφερόμενες ψηφιακές εξόδους μετάδοσης σήματος ενδοσκοπικής 

εικόνας τεχνολογίας FULL HD ενσωματώνουν τα ενδοσκοπικά συστήματα όλων των κατασκευαστικών οίκων καθώς αποτελεί την καλύτερη δυνατή έξοδο 

μεταφοράς εικόνας κα σήματος.  Η εν λόγω προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί υπολείπεται τεχνικών χαρακτηριστικών, αποτελεί σημείο υποβάθμισης των 

ελάχιστων δυνατοτήτων του προσφερόμενου συστήματος και επιτρέπει την κατάθεση προσφορών εκ των προμηθευτών, με συστήματα κατά πολύ 

υποδεέστερων δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δύναται το νοσοκομείο σας να προμηθευτεί ένα σύγχρονο ενδοσκοπικό σύστημα 

τελευταίας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας ζητούμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής:

Προδιαγραφή 17 «Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο ψηφιακές εξόδους σύνδεσης περιφερειακών συστημάτων, κατ’ ελάχιστον HD-SDI  για σύνδεση με FULL 

HIGH DEFINITION medical μόνιτορ. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση»

Πηγή ψυχρού φωτισμού με πολλαπλό σύστημα φωτισμού σε διαφορετικά μήκη κύματος

1. Προδιαγραφή 1: «Να είναι ενσωματωμένη ή ξεχωριστή συσκευή τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας με ημερομηνία κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη 

των πέντε ετών και να διαθέτει σύστημα πολλαπλού φωτισμού ανεξάρτητα LED, τα οποία να εκπέμπουν φως σε διαφορετικά μήκη κύματος από 410nm 

έως 615nm καλύπτοντας τις απαιτήσεις για τη βελτίωση της απεικόνισης της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του 

μήκους κύματος των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού LED  και να αποδίδει υψηλής απόδοσης λευκό φωτισμό ισάξιας φωτιστικής έντασης με λυχνία 

XENON 300Watt κατάλληλο για τα ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας με αισθητήρες εικόνας CCD&CMOS».

Και

Προδιαγραφή 2: «Να διαθέτει ειδική μέθοδο για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου με διαφοροποίηση του 

κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς τη χρήση πρόσθετων φίλτρων 

και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο» 

Και

Προδιαγραφή 3: «Να διαθέτει ειδική μέθοδο που να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου και να τονίζει τη αντίθεση των 

ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern), με χρήση 

φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων 

επεξεργασίας εικόνας. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο».

Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι στα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα όπου η ποιότητα και η ισχύς του παραγόμενου φωτισμού καθορίζει σε σημαντικό 

βαθμό την ορθότητα της διάγνωσης, απαιτείται η πηγή φωτισμού να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED ή XENON 300 Watt. Παρόλα αυτά τόσο ο τρόπος 

κατά τον οποίο έχει συνταχθεί η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή 1 όσο και ο συνδυασμός των παραπάνω αναφερόμενων προδιαγραφών (2&3) 

προσδιορίζει τεχνικά χαρακτηριστικά που απαντώνται μόνο στα συστήματα ενδοσκοπήσεων, του οίκου FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην 

Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. Ο τρόπος διατύπωσης δε, δίδει την δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε επικείμενη διαγωνιστική 

διαδικασία, του μοντέλου ELUXEO Lite EP-6000 το οποίο διαθέτει περιορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το μοντέλο ELUXEO 7000 που 

διαθέτει ο ίδιος οίκος. Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι σε όλα τα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα των μεγάλων κατασκευαστικών οίκων, 

διατίθεται πλέον ενσωματωμένη τεχνική οπτικής χρωμοενδοσκόπησης δια μέσου οπτικών φίλτρων, για την αναγνώριση και οριοθέτηση βλαβών και 

αλλοιώσεων στην επιφάνεια του βλεννογόνου, ώστε να δύναται η κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας. Η συγκεκριμένη τεχνική 

προσφέρει στον ενδοσκόπο άμεση διάγνωση του υπό εξέταση ιστού ενώ η τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης μεθόδου έχει πραγματοποιηθεί από έγκυρους 

και εγκεκριμένους οργανισμούς και δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες. Ο οίκος Olympus την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, ενσωματώνει τη μέθοδο 

της οπτικής χρωμοενδοσκόπησης στα ενδοσκοπικά συστήματα παραγωγής του και διαθέτει αποδεδειγμένη τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης από 
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έγκυρους και εγκεκριμένους οργανισμούς και δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες.  Ο τρόπος που περιγράφεται η μέθοδος της χρωμοενδοσκόπησης 

από της συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές είναι περιοριστικός και ευνοεί τα συστήματα του κατασκευαστικού οίκου FUJIFILM ο οποίος 

αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε περίπτωση 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δε διασφαλίζουν καμία ευρύτητα συμμετοχής των εταιρειών σε ενδεχόμενο 

διαγωνισμό, αντιθέτως δε προσδιορίζουν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα αυτού. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δύναται το νοσοκομείο σας να 

προμηθευτεί ένα σύγχρονο ενδοσκοπικό σύστημα τελευταίας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας ζητούμε την τροποποίηση των προαναφερόμενων 

προδιαγραφών, με την κάτωθι προτεινόμενη δομή:

Τίτλος: «Πηγή ψυχρού φωτισμού»

 Προδιαγραφή 1 «Να είναι ενσωματωμένη ή ξεχωριστή συσκευή τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας και να διαθέτει λυχνία σύγχρονης τεχνολογίας 

LED τουλάχιστον 4 λυχνιών ή XENON με ισχύ τουλάχιστον 300 Watt ρυθμιζόμενης έντασης ώστε να παρέχεται υψηλής ποιότητα λευκός φωτισμός κατά 

τη διάρκεια της ενδοσκοπικής εξέτασης».

Προδιαγραφή 2&3«Να είναι συμβατή και να συνεργάζεται με εξελιγμένο οπτικό σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και 

φυσιολογικού ιστού, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα 

οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από 

διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 

επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο».

2.Προδιαγραφή 5: «Να διαθέτει σύστημα επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος καθώς και ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ 

του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την προστασία των ενδοσκοπίων κατά την απολύμανση τους»

και

Προδιαγραφή 6: «Να μπορεί να συνδεθεί με ενδοσκόπια που διαθέτουν σύστημα οπτικού LASER για τη μετάδοση χωρίς απώλειες των δεδομένων 

εικόνας αυξάνοντας την διακριτική ικανότητα»

Και

Προδιαγραφή 7: «Να διαθέτει λειτουργία περιορισμού της μέγιστης έντασης του φωτός για την αποφυγή πήξης του αίματος στην περίπτωση αιμορραγίας 

κατά την διάρκεια επεμβατικών  και θεραπευτικών πράξεων»

Προδιαγραφή 10: «Να διαθέτει ειδικό φίλτρο συγκράτησης της σκόνης του εξωτερικού περιβάλλοντος για την αποφυγή βλαβών. Να μπορεί να καθαριστεί 

εύκολα από τον χρήστη χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της συσκευής»

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η τεχνολογία κατασκευής και τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των πηγών φωτισμού κατάλληλων για ενδοσκοπικά 

συστήματα ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστικό οίκο. Επιπλέον ποικίλει και ο τρόπος συνεργασίας και συνδεσιμότητας του εκάστοτε συστήματος με 

τα συνεργαζόμενα ενδοσκόπια σε ότι αφορά την μεταφορά σήματος της ενδοσκοπικής εικόνας, (Προδιαγραφή 5, Προδιαγραφή 6) η οποία δεν κρίνει 

αναγκαία και το αποτέλεσμα της διαγνωστικής εξέτασης. Σε ότι αφορά την λειτουργία περιορισμού της μέγιστης έντασης φωτός η οποία περιγράφεται 

στην Προδιαγραφή 7 και τον ισχυρισμό επηρεασμού της πήξης του αίματος, δεν προκύπτει από κανένα επιστημονικό δεδομένο ότι αυτός επηρεάζει τις 

λειτουργίες πήξη σε περιπτώσεις αιμορραγίας κατά τη διάρκεια των ενδοσκοπικών επεμβατικών πράξεων, πλην όμως απαντάται ως χαρακτηριστικό σε 

συγκεκριμένο προμηθευτή. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός των πηγών φωτισμού που κυκλοφορούν στο εμπόριο, οι οποίες 

συμμορφώνονται με όλα τα κριτήρια που ορίζονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, διαφοροποιούνται στον εκάστοτε κατασκευαστή ανάλογα με 

τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και τον σχεδιασμό του συστήματος προκειμένου να παρέχουν  πλήρη προστασία των εσωτερικών τμημάτων της συσκευής 

έναντι στη σκόνη και στους λοιπούς εξωτερικούς παράγοντας διάβρωσης ως αναφέρεται στην Προδιαγραφή 10. Ο απόλυτος δε προσδιορισμός και η 

λεπτομερής αναφορά και απαίτηση τεχνικών στοιχείων που εξυπηρετούν συγκεκριμένο κατασκευαστή, δεν αποτελεί κριτήριο ασφαλούς διεξαγωγής της 

εξέτασης, ούτε αποτελεί επιστημονικώς ορθή τακτική εξασφάλισης των αποτελεσμάτων της εξέτασης. Οι παραπάνω ζητούμενες προδιαγραφές 

προσδιορίζουν με απόλυτο τρόπο τα ενδοσκοπικά συστήματα του οίκου FUJIFILM ενώ για τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν υπάρχει καμία 

επιστημονική τεκμηρίωση ότι αναβαθμίζουν το επίπεδο της εξέτασης και της διαγνωστικής πληροφορίας την οποία παρέχουν, την ίδια στιγμή που 

υπολείπονται των προδιαγραφών σημαντικά και κρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της προμήθειας ενός σύγχρονου συστήματος. Κατά αυτόν 

τον τρόπο και σε ενδεχόμενη διαγωνιστική διαδικασία δεν δύναται η συμμετοχή καμίας άλλης εταιρείας, πλην της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην 
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οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς. Ως εκ τούτου ζητούμε την πλήρη απαλοιφή αυτών.

ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ FULL HD ENDOSCOPY ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS SENSOR(ΤΜΧ 2)

1.Προδιαγραφή 1: «Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας CMOS με 

ανάλυση άνω του ενός Mega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την 

παραγωγή video εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων»

και

Προδιαγραφή 3: «Να λειτουργεί με τη μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της 

ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση 

του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο» 

Και

Προδιαγραφή 4: «Να λειτουργεί με τη μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων 

πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του 

βλεννογόνου και να τονίζει την αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των 

επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο»

Και

Προδιαγραφή 5: «Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη μετάδοση της εικόνας στην πηγή φωτισμού χωρίς την χρήση 

ηλεκτρικών επαφών για την ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα για την ταχύτατη χωρίς απώλειες μετάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων 

εικόνας που παρέχουν οι ψηφιακοί αισθητήρες CMOS»

και

Προδιαγραφή 6: «Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού»

και

Προδιαγραφή 7: «Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου 

που να μην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά τη διάρκεια της απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για 

τον ασθενή αλλά και την προστασία του ενδοσκοπίου»

Και

Προδιαγραφή 11: «Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.100mm για τη διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα 

θεωρηθεί πλεονέκτημα»

Για όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, σας παραπέμπουμε στην αναλυτική αναφορά των σχολίων που κατέθεσε η εταιρείας επί των 

προηγούμενων προδιαγραφών στην Πηγή Φωτισμού και στον Βίντεο-επεξεργαστή. Επιπλέον θα θέλαμε να αναφέρουμε πως σε ότι αφορά τον απόλυτο 

προσδιορισμό και απαίτηση ενσωμάτωσης ψηφιακού αισθητήρα CMOS στο γαστροσκόπιο (Προδιαγραφή 1) και κατά τον συνδυασμό με τις 

προαναφερόμενες υπό διαβούλευση προδιαγραφές (Προδιαγραφές 3, 4 , 5 , 6, 7), είναι απολύτως σαφές ότι  ευνοούνται αποκλειστικά και μόνο τα 

προϊόντα του οίκου FUJIFILM, την ίδια στιγμή που στο εμπόριο διατίθενται προϊόντα νέας τεχνολογίας με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο εικόνας 

τελευταίας γενιάς CCD (Colour CCD), τα οποία παρέχουν ενδοσκοπική εικόνα υψηλής ευκρίνειας Full HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών 

σάρωσης και ανάλυση εικόνας 1920x1080. Η εν λόγω τεχνολογία έχει αποδείξει επί σειρά ετών την αξιοπιστία της και τα άριστα αποτελέσματα στην 

διάγνωση, ισχυρή απόδειξη του οποίου αποτελεί ότι τόσο ο κατασκευαστικός οίκος Olympus όσο και άλλοι μεγάλοι κατασκευαστικοί οίκοι παγκοσμίως, 

παράγουν νέας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας εύκαμπτα ενδοσκόπια τα  οποία διαθέτουν έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο εικόνας τελευταίας γενιάς 

CCD (Colour CCD), τα οποία παρέχουν ενδοσκοπική εικόνα υψηλής ευκρίνειας Full HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και 

ανάλυση εικόνας 1920x1080, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας στα ενδοσκοπικά συστήματα. 

Σε ότι αφορά δε την απόλυτη απαίτηση της προδιαγραφής 11, για το μήκος εργασίας το οποίο πρέπει να ανέρχεται στα 1.100mm, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε ότι ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS Medical Systems Corporations, έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία και όντας πρωτοπόρος στο 
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σχεδιασμό και στην κατασκευή ενδοσκοπικών συστημάτων, και έχοντας εξοπλίσει τον μεγαλύτερο αριθμό νοσοκομείων, κλινικών και ιδιωτικών ιατρείων 

στην Ελλάδα με ανάλογα γαστροσκόπια, διαθέτει εύκαμπτα video γαστροσκόπια των οποίων το συνολικό μήκος εργασίας του εύκαμπτου σωλήνα 

ανέρχεται στα 1030mm υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της ενδοσκόπησης του ανωτέρω πεπτικού. Η απόλυτη περιγραφή του συγκεκριμένου τεχνικού 

χαρακτηριστικού δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και άλλων εταιρειών πλην της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην οποία δίδεται 

μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα δεν αποδεικνύεται ούτε αιτιολογείται τεχνικά και 

επιστημονικά η αυστηρή ζήτηση του, ως απαραίτητο κριτήριο για την διενέργεια επεμβατικών πράξεων.

Ως εκ τούτου και για τούς λόγους που προαναφέρθηκαν, τόσο ο τίτλος όσο και η προδιαγραφή και θα πρέπει να τροποποιηθούν ως εξής:  

Τίτλος: «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FULL HIGH DEFINITION 1080 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920x1080»

Προδιαγραφή 1: «Να είvαι τελευταίας γεvιάς και νέας τεχνολογίας FULL HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και ανάλυση 

εικόνας 1920x1080 και να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας CCD ή CMOS για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων».

Προδιαγραφή 3&4: «Να συνεργάζεται με εξελιγμένο οπτικό σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την 

απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να 

απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς 

αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 

επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο»

Προδιαγραφή 5, 6&7 Πλήρη απαλοιφή τους.

Προδιαγραφή 11: «Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1030mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων».

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS SENSOR ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΜΧ 2)

1.Προδιαγραφή 1: «Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας CMOS με 

ανάλυση άνω του ενός Mega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την 

παραγωγή video εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων»

Και 

Προδιαγραφή 3: «Να λειτουργεί με τη μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της 

ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση 

του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο» 

Και

Προδιαγραφή 4: «Να λειτουργεί με τη μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων 

πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του 

βλεννογόνου και να τονίζει την αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των 

επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο»

και

Προδιαγραφή 5: «Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη μετάδοση της εικόνας στην πηγή φωτισμού χωρίς την χρήση 

ηλεκτρικών επαφών για την ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα για την ταχύτατη χωρίς απώλειες μετάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων 

εικόνας που παρέχουν οι ψηφιακοί αισθητήρες CMOS»

και

Προδιαγραφή 6: «Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού»

και

Προδιαγραφή 7: «Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου 

που να μην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά τη διάρκεια της απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για 

τον ασθενή αλλά και την προστασία του ενδοσκοπίου»
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Και

Προδιαγραφή 12: «Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.690mm για τη διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα 

θεωρηθεί πλεονέκτημα»

Και

Προδιαγραφή 14: «Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 170o μοίρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παρατήρηση δύσκολων περιοχών του 

εντέρου όπως η οπίσθια πλευρά των πτυχών» 

Και 

Προδιαγραφή 16: «Να διαθέτει κανάλι εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 3.8mm για τη διενέργεια προηγμένων επεμβατικών ενδοσκοπικών πράξεων»

Σε ότι αφορά τις παραπάνω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές σας παραπέμπουμε εκ νέου στην αναλυτική αναφορά των σχολίων που κατέθεσε η 

εταιρεία μας για τα ειδη Βίντεο Γαστροσκόπιο, Πηγή Φωτισμού και Βίντεοεπεξεργαστή και για τις αντίστοιχες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά δε την απόλυτη απαίτηση της προδιαγραφής 12 και 16, σχετικά με το ζητούμενο μήκος και κανάλι εργασίας το οποίο πρέπει να ανέρχεται 

στα 1.690mm και 3.8mm αντίστοιχα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS Medical Systems Corporations, έχοντας πολύ 

μεγάλη εμπειρία και όντας πρωτοπόρος στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ενδοσκοπικών συστημάτων, και έχοντας εξοπλίσει τον μεγαλύτερο αριθμό 

νοσοκομείων, κλινικών και ιδιωτικών ιατρείων στην Ελλάδα με ανάλογα εύκαμπτα video κολονοσκόπια, διαθέτει εύκαμπτα video κολονοσκόπια των 

οποίων το συνολικό μήκος εργασίας του εύκαμπτου σωλήνα ανέρχεται στα 1680mm  και το κανάλι εργασίας στο 3.7mm, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις 

της ενδοσκόπησης του κατωτέρου πεπτικού.  Η απόλυτη περιγραφή των συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της 

εταιρείας μας καθώς και άλλων εταιρειών, πλην της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε 

περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα δεν αποδεικνύεται ούτε αιτιολογείται τεχνικά ή επιστημονικά η αυστηρή ζήτηση τους, ως απαραίτητο 

κριτήριο για την διενέργεια επεμβατικών πράξεων, καθώς ως γνωστόν όλα τα αναλώσιμα υλικά και εργαλεία(λαβίδες βιοψίας, βούρτσες κτλ) που 

χρησιμοποιούνται στις διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις, και διατίθενται στο ελεύθερο εμπόριο δεν διαφοροποιούνται σε τόσο αμελητέες διαφορές 

στο κανάλι εργασίας ή το μήκος εργασίας, ενώ τα συγκεκριμένα σημεία δεν αποτελούν κριτήρια καλύτερων διαγνωστικών ή επεμβατικών αποτελεσμάτων 

στην εξέταση και η χρήση του συνόλου των ενδοσκοπικών εργαλείων τα οποία διατίθενται παγκοσμίως είναι ακριβώς η ίδια. Τέλος σε ότι αφορά την 

προδιαγραφή 14 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το εν λόγω τεχνικό χαρακτηριστικό, απαντάται σε video κολονοσκόπια με εξειδικευμένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν περιγράφονται στις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, προορίζονται δε για χρήση σε περιστατικά που χρίζουν 

μεγεθυντικής ενδοσκόπησης, ή εφαρμογή άλλων εξειδικευμένων τεχνικών (π.χ. ESD), το κόστος των οποίων είναι κατά πολύ υψηλότερο και μη 

συγκρίσιμο με τα επεμβατικά ενδοσκόπια ρουτίνας. Με βάση την εμπειρία του οίκου κατασκευής OLYMPUS Medical Systems Corporation τον οποίο 

εκπροσωπούμε, καθώς και της συνεργασίας της εταιρείας μας με το σύνολο των ενδοσκοπικών τμημάτων της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ενδοσκοπικών τμημάτων χρησιμοποιεί εύκαμπτα βίντεο κολονοσκόπια με εύρος οράσεως που δεν ξεπερνά τις 140ο αποδίδοντας άριστα διαγνωστικά 

αποτελέσματα, ευκολία στην χρήση ακόμα και στην περίπτωση δύσκολων επεμβατικών περιστατικών. Για την δυνατότητα ισάξιας συμμετοχής τόσο της 

εταιρείας μας όσο και όλων των υπολοίπων εταιρειών σε επικείμενο διαγωνισμό, στα πλαίσια ισάξιων κριτηρίων συμμετοχής, ζητούμε την τροποποίηση 

της συγκεκριμένης προδιαγραφής.

Ως εκ τούτου και για τούς λόγους που προαναφέρθηκαν, τόσο ο τίτλος όσο και οι υπό διαβούλευση προδιαγραφές και θα πρέπει να τροποποιηθούν και 

παράλληλα να επανεξεταστεί το σύνολο των προδιαγραφών της εν λόγω διαβούλευσης. Η εταιρεία μας προτείνει την ακόλουθη δομή προδιαγραφών στα 

παραπάνω σημεία:

Τίτλος: «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FULL HIGH DEFINITION 1080 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920x1080»

Προδιαγραφή 1: «Να είvαι τελευταίας γεvιάς και νέας τεχνολογίας FULL HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και ανάλυση 

εικόνας 1920x1080 και να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας CCD ή CMOS για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων».

Προδιαγραφή 3&4: «Να συνεργάζεται με εξελιγμένο οπτικό σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την 

απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να 

απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς 

αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 

επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο»
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Προδιαγραφή 5, 6&7 Πλήρη απαλοιφή τους.

Προδιαγραφή 12 «Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1680mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων».

Προδιαγραφή 14 «Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως τουλάχιστον 140° μοίρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παρατήρησης δύσκολων 

περιοχών του εντέρου όπως η οπίσθια πλευρά των πτυχών»

Προδιαγραφή 16 «Η διάμετρος του καναλιού εισαγωγής εργαλείων (βιοψίας) να είναι τουλάχιστον 3,7mm»

ΜΟΝΙΤΟΡ 27ιντσών FULL HIGH DEFINITION LED BACKLIGHT

1. Προδιαγραφή 1: «Να διαθέτει οθόνη FULL HIGH DEFINITION LED Backlight τουλάχιστον 27ιντσών, χωρίς ακτινοβολία»

και

Προδιαγραφή 4: «Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 900cd/m2»

και

Προδιαγραφή 6: «Να διαθέτει αντί χαρακτικό τζαμί προστασίας της οθόνης με 10ετη εγγύηση»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ψηφιακά ενδοσκοπικά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας FULL HIGH DEFINITION με 

1080 οριζόντιες γραμμές σάρωσης και αποδιδόμενη ανάλυση 1920x1080 όπως αυτά τα οποία ζητούνται από την εν λόγω διαβούλευση, και προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας εικόνα χωρίς αλλοιώσεις στη διαγνωστική ικανότητα απαιτούν ιατρικά μόνιτορ διαγώνιας διάστασης από 20 έως 27 

ίντσες περίπου. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι ο οίκος Olympus Medical Systems Corporation ως πρωτοπόρος στην κατασκευή ενδοσκοπικών συστημάτων 

διαθέτει αντίστοιχα μόνιτορ υψηλής ανάλυσης και διαγώνιας διάστασης έως 26 ιντσών. Θα πρέπει δε να αναφέρουμε ότι ο συνδυασμός των ανωτέρω 

προδιαγραφών 1, 4, 6, θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς καθώς τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργούν συνδυαστικά υπέρ συγκεκριμένου 

προϊόντος και πιο συγκεκριμένα του RADIANCE ULTRA 27” του κατασκευαστικού οίκου NDS ο οποίος αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε ενδεχόμενη διαγωνιστική διαδικασία. Παράλληλα θα θέλαμε 

να τονίσουμε ότι η απόλυτη απαίτηση τεχνικών σημείων που δεν προσφέρουν ουσιαστικό τεχνικό πλεονέκτημα ή αναβάθμιση του επιπέδου της εξέτασης 

και της διαγνωστικής πληροφορίας, ταυτόχρονα με την απόδοση περιορισμών συμμετοχής των εταιρειών δεν συμβάλλει στην ευρύτητα συμμετοχής και 

γόνιμης διαγωνιστικής διαδικασίας υπέρ του ελληνικού δημοσίου.  

 Ως εκ τούτου και προκειμένου να επιτρέπεται η ευρεία συμμετοχή των εταιρειών σε ενδεχόμενη διαγωνιστική διαδικασία ζητούμε την τροποποίηση και 

των προδιαγραφών ως εξής:

Τίτλος: «Μόνιτορ FULL HIGH DEFINITION τεχνολογίας LED »

Προδιαγραφή 1 «Να διαθέτει οθόνη FULL HIGH DEFINITION LED τουλάχιστον 24 ιντσών, χωρίς ακτινοβολία»

Προδιαγραφή 5 «Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 600cd/m2»

Προδιαγραφή 6 Ζητούμε την απαλοιφή της.    

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ARGON αποτελούμενο από 

1. Βίντεο Επεξεργαστή εικόνας FULL HIGH DEFINITION, 2. Πηγή Ψυχρού Φωτισμού με πολλαπλό σύστημα φωτισμού σε διάφορα μήκη κύματος, 3. 

Γαστροσκόπιο FULL HIGH RECEPTION με αισθητήρα εικόνας CMOS SENSOR, 4. Κολονοσκόπιο FULL HIGH RECEPTION με αισθητήρα εικόνας 

CMOS SENSOR και σύστημα μεταβλητής σκληρότητας,  5. Επεμβατικό γαστροσκόπιο υψηλής ανάλυσης, 6. Μόνιτορ 27 ιντσών FULL HIGH DEFINITION 

LED BACKLIGHT, 7. Τροχήλατο βάση, 8. Μονάδα αργού για θεραπευτική ενδοσκοπική χρήση, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΒΙΝΤΕΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HIGH DEFINITION

1.Προδιαγραφή 1: «Να είναι τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας με πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών και να 

συνεργάζεται με ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης με αισθητήρες εικόνας CCD & CMOS καθώς και με ενδοσκόπια με σύστημα 

οπτικής μεγέθυνσης τουλάχιστον 130x zoom, για τον εντοπισμό και διάγνωση μικρο-αλλοιώσεων του βλεννογόνου στο εξεταζόμενο πεδίο». 
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Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION Ιαπωνίας, ο μεγαλύτερος 

κατασκευαστικός οίκος Ενδοσκοπικού Εξοπλισμού, κατασκευάζει και εμπορεύεται, προϊόντα υψηλού τεχνολογικού επιπέδου και ποιότητας κατασκευής, 

τα οποία ενσωματώνουν Νέες Τεχνολογίες και Πρωτοποριακές Τεχνικές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιόπιστη διάγνωση και παράλληλα στην 

βελτίωση της εξέτασης σήμερα. Η εταιρεία μας συνεργάζεται επί σειρά ετών με όλα τα νοσοκομεία της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα 

υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, σε όλα τα Ενδοσκοπικά Γαστρεντερολογικά και Πνευμονολογικά Τμήματα των Ελληνικών Δημόσιων και Ιδιωτικών 

Νοσοκομείων, και διαθέτει σε παραγωγή ολοκληρωμένα συστήματα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού, νεότερης γενεάς και τεχνολογίας FULL HIGH 

DEFINITION 1080 οριζόντιων γραμμών με ανάλυση 1920x1080 σε όλα τα συστήματα, με καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά και τεχνολογίες, ικανά να 

καλύψουν κάθε σύγχρονη ανάγκη στον χώρο των ενδοσκοπήσεων σήμερα. Ταυτόχρονα, ο οίκος OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 

Ιαπωνίας, έθεσε πρόσφατα σε παραγωγή Νέας και πρωτοποριακής Τεχνολογίας Σύστημα Ενδοσκοπικού Εξοπλισμού, το οποίο διαθέτει υψηλής 

τεχνολογίας και πλήθος μοναδικών τεχνικών χαρακτηριστικών, που υπερκαλύπτουν μεν τις ζητούμενες προδιαγραφές, πλην όμως δεν ζητούνται ούτε 

περιγράφονται επί της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η εν λόγω τεχνολογία δεν δύναται να αξιολογηθεί και να συγκριθεί με τα υπάρχοντα συστήματα 

της αγοράς, ενώ σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, δεν δύναται καμία περίπτωση κατακύρωσης ενός 

διαγωνισμού υπερ της εταιρείας μας. Επιπλέον θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η ζήτηση εκ των προδιαγραφών για τα προσφερόμενα συστήματα, να 

έχουν «πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών», δε διασφαλίζει την προμήθεια του πλέον εξελιγμένου και τεχνολογικά 

προηγμένου ενδοσκοπικού συστήματος από το νοσοκομείο σας, την ίδια στιγμή που στην ελληνική και παγκόσμια αγορά διατίθενται συστήματα με τις 

ίδιες τεχνολογίες επί σειρά ετών, παρά δημιουργεί περιορισμούς στην συμμετοχή όλων των προμηθευτών σε επικείμενο διαγωνισμό, ευνοώντας τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής σε μία εταιρεία. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των εταιρειών σε ενδεχόμενο διαγωνισμό από το 

νοσοκομείο σας, ζητούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής, με προτεινόμενη εκ της εταιρείας μας την ακόλουθη δομή:.

Προδιαγραφή 1 «Να είναι τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και video και να συνεργάζεται  με 

έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας τεχνολογίας CCD (CCD Color Chip Technology) ή CMOS, όπως και με ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας 

και ανάλυσης του ιδίου τεχνολογικού επιπέδου καθώς και με ενδοσκόπια τα οποία διαθέτουν σύστημα οπτικής μεγέθυνσης»

2. Προδιαγραφή 3: «Να διαθέτει σύστημα χρωμοενδοσκόπησης για τη διάκριση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού και την ανάδειξη μορφωμάτων και 

τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά με τον λευκό φωτισμό και να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης 

αποθήκευσης της εικόνας λευκού φωτός και της εικόνας χρωμοενδοσκόπησης για τον περαιτέρω έλεγχο και αξιολόγηση».

και

Προδιαγραφή 4: «Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης και επιλογής τουλάχιστον 3 διαφορετικών φίλτρων και να μπορεί να επιλέξει την 

ταυτόχρονης παρουσίαση στην οθόνη της εικόνας του λευκού φωτός και της εικόνας της χρωμοενδοσκόπησης»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα όλα τα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα που διατίθενται στην αγορά, διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα 

νεότερης γενεάς Οπτικής χρωμοενδοσκόπησης με χρήση οπτικών φίλτρων, τεχνική που ως γνωστό είναι η μόνη αναγνωρισμένη, επιστημονικά 

τεκμηριωμένη και κατάλληλη να αποδώσει αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα στην επιφάνεια του ιστού. Η τεχνική διατίθεται σε όλα τα νεότερης 

τεχνολογίας συστήματα της αγοράς και είναι επιστημονικώς αποδεκτό ότι είναι η μόνη διαγνωστικά αξιόπιστη μέθοδος, διεθνώς αναγνωρισμένη και 

επιστημονικά τεκμηριωμένη και ικανή προκειμένου να αποδίδει αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα, έναντι άλλων τεχνικών και μεθόδων που βασίζονται 

σε ψηφιακά και εικονικά φίλτρα (virtual chromoendoscopy) προγενέστερων ετών που υπολείπονται Επιστημονικής τεκμηρίωσης. Όλα τα διαθέσιμα 

συστήματα Ενδοσκοπήσεων Πεπτικού του οίκου Olympus Medical Systems Corp., διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα Οπτικής χρωμοενδοσκόπησης 

νεότερης γενεάς με χρήση οπτικών φίλτρων, τεχνική που ως γνωστό είναι η μόνη αναγνωρισμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κατάλληλη να 

αποδώσει αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα στην επιφάνεια του ιστού. Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί, αφενός δεν 

προσδιορίζει το επίπεδο και την επάρκεια της τεχνικής επιτρέποντας σε συγκεκριμένους προμηθευτές να συμμετάσχουν με συστήματα χαμηλότερων και 

υποδεέστερων τεχνικών χαρακτηριστικών, αφετέρου υποβαθμίζει την προμήθεια στο σύνολο της. Συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με την 

Προδιαγραφή 4, στην οποία προσδιορίζεται ο ελάχιστος αριθμός φίλτρων, ως έχει συνταχθεί, χαρακτηρίζει σύστημα ενδοσκοπήσεων συγκεκριμένου 

κατασκευαστικού οίκου και ποιο συγκεκριμένα του οίκου FUJINON, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η συμμετοχή καμίας άλλης εταιρείας πλην μίας, σε 

επικείμενο διαγωνισμό. 
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Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ενώ στην Προδιαγραφή 3 δεν γίνεται σαφής προσδιορισμός του είδους της τεχνικής και δεν λαμβάνονται υπόψη σύγχρονα και 

κρίσιμα επιστημονικά δεδομένα τεκμηρίωσης και επάρκειας,  στην Προδιαγραφή 4 προσδιορίζεται με λεπτομέρεια ο ελάχιστος αριθμός φίλτρων της 

τεχνικής καθώς και η απαίτηση της ταυτόχρονης απεικόνισης χρωμοενδοσκοπικής εικόνας και λευκού φωτός, σημείο που καλύπτει απόλυτα και μοναδικά 

τον προαναφερόμενο προμηθευτή, στερώντας την δυνατότητα συμμετοχής άλλων εταιρειών μεταξύ των οποίων και της εταιρείας μας σε ενδεχόμενη 

διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου προτείνουμε την τροποποίηση των παραπάνω προδιαγραφών ως ακολούθως:

Προδιαγραφή 3 «Να διαθέτει απαραίτητα εξελιγμένο σύστημα οπτικής χρωμοενδοσκόπησης, για την διάκριση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού και 

την ανάδειξη μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά να απεικονιστούν με τον λευκό 

φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να 

αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και άρθρων 

τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν τη μέθοδο»

και

Προδιαγραφή 4 απαλοιφή της προδιαγραφής

  

3. Προδιαγραφή 7: «Να διαθέτει εσωτερικό ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης με χωρητικότητα τουλάχιστον 2Gb για την αποθήκευση των 

ενδοσκοπικών εικόνων καθώς εξωτερικό σύστημα αποθήκευσης σε μονάδα USB για την άμεση μεταφορά των εικόνων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή».

και

Προδιαγραφή 8: «Να διαθέτει σύστημα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας σε τουλάχιστον 10 βήματα έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει την 

πλέον κατάλληλη ρύθμιση της εικόνας ανάλογα με την κάθε περίπτωση.».

και

Προδιαγραφή 9: «Να διαθέτει σύστημα απομόνωσης των ενδοσκοπίων το οποίο να επιτρέπει την εναλλαγή τους χωρίς την απαίτηση απενεργοποίησης 

του συστήματος ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση μεταξύ των εξετάσεων»

και

Προδιαγραφή 10: «Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης της ταχύτητας του διαφράγματος σε τουλάχιστον 4 επίπεδα, από 1/60 έως 1/400, έτσι ώστε η εικόνα να 

διατηρεί την ευκρίνεια της κατά τη διάρκεια γρήγορων κινήσεων του ενδοσκοπίου από τον χρήστη».

και

Προδιαγραφή 11: «Να έχει την σύστημα ρύθμισης του κόκκινου, πράσινου και του μπλε χρώματος, σε τουλάχιστον 9 διαφορετικά επίπεδα και ρύθμιση 

της αντίθεσης (contrat) σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα».

Και

Προδιαγραφή 14: «Να διαθέτει ενσωματωμένη έξοδο σύνδεσης δικτύου σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο DICOM για την μεταφορά εικόνων και στοιχείων 

της εξέτασης (DICOM SEND) καθώς και στοιχείων από την καρτέλα του ασθενούς (DICOM WORKLIST). Το σύστημα να είναι είτε εγκαταστημένο στον 

βίντεο επεξεργαστή είτε να παραδοθεί πλήρες εξωτερικό σύστημα DICOM το οποίο να καλύπτει τις παραπάνω λειτουργίες στα πλαίσια του 

προϋπολογισμού. Σε περίπτωση εξωτερικού συστήματος αυτό να διαθέτει έγκριση από τον κατασκευαστικό οίκο του βίντεο επεξεργαστή για την πλήρη 

συμβατότητα του»

και

Προδιαγραφή 16: «Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη των τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου (διάμετρος καναλιού, εξωτερική 

διάμετρος, θέση καναλιού βιοψίας, θέση waterjet κλπ.) καθώς και σχόλια του χρήστη». 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα εκάστοτε συστήματα ενδοσκοπήσεων των οίκων κατασκευής σήμερα, διαθέτουν διαφορετική μέθοδο διαχείρισης 

και αποθήκευσης των ενδοσκοπικών εικόνων, με δυνατότητες αποθήκευσης της εικόνας της εξέτασης, σε εσωτερικό σκληρό δίσκο, σε μνήμη USB ή 

άλλου τύπου, είτε σε εξωτερικές συσκευές και προγράμματα αποθήκευσης, των οποίων η χωρητικότητα ποικίλει. Παράλληλα η συνολική δυνατότητα 

αποθήκευσης ενός συστήματος εξαρτάται και από άλλους παράγοντες διαμόρφωσης της εικόνας, όπως η ανάλυση αυτής ανάλογα με την ρύθμιση του 

κάθε συστήματος, γεγονός που δεν δύναται να αξιολογηθεί επαρκώς. Ο χαρακτηρισμός του συγκεκριμένου αριθμού χωρητικότητας και αποθήκευσης 

εικόνων της Προδιαγραφής 7, χωρίς την αναφορά άλλων κριτηρίων και δυνατοτήτων, αφενός μεν δημιουργεί άνισα κριτήρια αξιολόγησης και σύγκρισης 
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μεταξύ των υπαρχόντων ενδοσκοπικών συστημάτων, αφετέρου αποτελεί χαρακτηριστικό που δύναται να καλύψει αποκλειστικά και μόνο ο οίκος 

FUJIFILM, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., μη επιτρέποντας την συμμετοχή άλλων εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας, σε ενδεχόμενο διαγωνισμό. Τέλος η συνολική χωρητικότητα καθώς και ο αριθμός των προς αποθήκευση 

εικόνων δεν προσφέρει ποιοτική αναβάθμιση στην ενδοσκόπηση και δε δύναται να αποτελεί κριτήριο ποιοτικής σύγκρισης ενδοσκοπικών συστημάτων. Η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί είναι περιοριστική, ως τούτου ζητούμε την τροποποίηση αυτής.

Σε ότι αφορά την Προδιαγραφή 8, ως περιγράφεται, αυτή είναι απόλυτη και περιοριστική ως προς τον αριθμό των επιπέδων ψηφιακής μεγέθυνσης και 

αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό συστημάτων του κατασκευαστικού οίκου FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα συμμετοχής σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα είναι 

γνωστό ότι η αύξηση του επιπέδου μεγέθυνσης είναι αντιστρόφως ανάλογη με το επίπεδο ευκρίνειας της ενδοσκοπικής εικόνας με αποτέλεσμα την 

υποβάθμιση της ποιότητας και της διαγνωστικής πληροφορίας που παρέχεται στον ενδοσκόπο. Επιπλέον  ο μεγάλος αριθμός βημάτων ψηφιακής 

μεγέθυνσης υποβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας και δεν αποτελεί πλεονέκτημα για την ενδοσκοπική εξέταση. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δίδεται η 

δυνατότητα  ευρείας συμμετοχής όλων των εταιρειών σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής.

Σε ότι αφορά την Προδιαγραφή 9, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή περιγράφει χαρακτηριστικό των συστημάτων 

συγκεκριμένου οίκου κατασκευής, του οίκου FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., το οποίο δε 

διαθέτει καμία επιστημονική τεκμηρίωση ως προς την αξία του, δεν προσφέρει κανένα διαγνωστικό πλεονέκτημα στην ενδοσκοπική εξέταση του 

πεπτικού, ενώ η καθυστέρηση και εν γένει η διαχείριση των περιστατικών και της ρουτίνας κάθε τμήματος, δεν τεκμηριώνεται ότι προκύπτει από την 

εναλλαγή ενδοσκοπίων. Το συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό αποτελεί σημείο ενός και μόνο κατασκευαστή, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα 

συμμετοχής άλλης εταιρείας και ως εκ τούτου ζητούμε την απαλοιφή της.    

Σε ότι αφορά την Προδιαγραφή 10, η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως περιγράφεται αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό των συστημάτων 

του κατασκευαστικού οίκου FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., στην οποία δίδεται μοναδικά η 

δυνατότητα συμμετοχής σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα η δυνατότητα ρύθμισης τόσο του διαφράγματος όσο και της 

ταχύτητας αυτού δεν προσφέρει κανένα διαγνωστικό πλεονέκτημα στην ενδοσκοπική εξέταση του πεπτικού. Ως εκ τούτου ζητούμε την απαλοιφή της 

συγκεκριμένης προδιαγραφής.

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι το σύνολο των ενδοσκοπικών συστημάτων όλων των κατασκευαστικών οίκων σήμερα, διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης 

του κόκκινου και του μπλε χρώματος σε διαφορετικά επίπεδα. Ο οίκος Olympus διαθέτει σε παραγωγής ψηφιακά ενδοσκοπικά συστήματα νέας 

τεχνολογίας τα οποία προσφέρουν δυνατότητα ρύθμισης του κόκκινου, του μπλε καθώς και του συνολικού χρώματος της εικόνας σε μεγάλο αριθμό 

επιπέδων, προσφέροντας στον ενδοσκόπο τη δυνατότητα να προσαρμόσει την εικόνα της ενδοσκοπικής στις απαιτήσεις του. Η δυνατότητα ρύθμισης του 

πράσινου χρώματος η οποία ζητείται με την Προδιαγραφή 11, αποτελεί μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό των συστημάτων του οίκου FUJIFILM, είναι 

περιοριστική και δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής 

διαδικασίας, πλην της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα συμμετοχής. Αφετέρου η δυνατότητα ρύθμισης του 

πράσινου χρώματος αποτελεί σημείο που δεν τεκμηριώνεται ως αναγκαίο στοιχείο προς ρύθμιση σε όλους τους οίκους κατασκευής και δεν εξυπηρετεί 

συγκεκριμένη ανάγκη κατά την οποία κρίνονται τα  διαγνωστικά αποτελέσματα της εξέτασης. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα  

ευρείας συμμετοχής όλων των εταιρειών σε ενδεχόμενο διαγωνισμό ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι o κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS Medical Systems Corporation, τον οποίο εκπροσωπεί η εταιρεία μας, διαθέτει 

προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία διαθέτουν δυνατότητες συγκεντρωτικής καταγραφής και μεταφοράς στοιχείων στα πρότυπα πρωτόκολλα 

επικοινωνίας HL7 και DICOM καθώς και  με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία (EMR - electronic medical record), το σύστημα πληροφοριών 

ραδιολογίας (RIS - Radiology information system) και τα συστήματα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας εικόνων (PACS - picture archiving and 

communication systems). Επιπλέον διαθέτει μοναδικό πλεονέκτημα διασύνδεσης και ομογενοποίησης μεταξύ όλου του ενδοσκοπικού εξοπλισμού ενός 

τμήματος, ήτοι του συστήματος βίντεο ενδοσκόπησης (βίντεο επεξεργαστής - ηλεκτροχειρουργική διαθερμία - αντλία έκλυσης κ.α), του συστήματος 

απολύμανσης και φύλαξης (αυτόματο απολυμαντή – ειδική ντουλάπα στεγνώματος), διαμέσω ειδικού προγράμματος ελέγχου και καταγραφής της 

ενδοσκοπικής εξέτασης (Εικόνα και Video), παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια στους χρήστες και ασθενείς και ευκολία στην ρουτίνα του τμήματος. O εκάστοτε 

κατασκευαστικός οίκος ενδοσκοπικών συστημάτων διαθέτει διαφορετικό τρόπο για την αποθήκευση, τη μεταφορά και την εν γένει διαχείριση των 
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δεδομένων της κάθε ενδοσκοπικής εξέτασης προκειμένου να δίδεται η δυνατότητα αποθήκευσης τους στον ιατρικό φάκελο του εκάστοτε ασθενούς, 

ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη και τις δυνατότητες του νοσοκομείου. Η εταιρεία μας στα πλαίσια του επικείμενου διαγωνισμού προτίθεται να 

συμμετέχει προσφέροντας προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, πλην όμως η Προδιαγραφή 14 ως έχει συνταχθεί, θέτει άνισα κριτήρια σύγκρισης και 

συμμετοχής, επιβαρύνοντας όλους τους προμηθευτές πλην ενός με συμπληρωματικά κόστη. Ο εκάστοτε κατασκευαστικός οίκος βίντεο ενδοσκοπικών 

συστημάτων διαφέρει στον τρόπο σύνδεσης με το πρότυπο DICOM, για λόγους που εξυπηρετούν την εργονομία και την επεκτασιμότητα του συστήματος 

σε συνεργασία με τη μηχανογράφηση και δεν αποτελεί κριτήριο αξιοπιστίας και αξιολόγησης του βίντεο επεξεργαστή. Ως εκ τούτου, προκειμένου να 

δίδεται η δυνατότητα ισάξιας συμμετοχής των εταιρειών σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας και ισότιμης σύγκρισης των προσφορών όλων των 

εταιρειών που θα συμμετέχουν, ζητούμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής. 

Τέλος θα θέλαμε να σας αναφέρουμε σχετικά με την Προδιαγραφή 16, ότι η δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη συγκεκριμένων τεχνικών 

χαρακτηριστικών του προς χρήση ενδοσκοπίου όπως η θέση καναλιού βιοψίας και θέση waterjet δεν προσφέρει καμία αναβάθμιση στη λειτουργικότητα 

του συστήματος και στη βελτίωση της διαγνωστικής πληροφορίας που παρέχεται τόσο στον ενδοσκόπο όσο και στο νοσηλευτικό προσωπικό του 

τμήματος ενδοσκοπήσεων. Παράλληλα, δε διατίθεται καμία επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με τη χρησιμότητά της κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί είναι άκρως περιοριστική, πληρείται αποκλειστικά από συγκεκριμένο ενδοσκοπικό σύστημα του οίκου 

FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης 

προσφοράς σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου ζητούμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής

Σε συνέχεια των παραπάνω σχολίων της εταιρείας μας και στα πλαίσια τροποποίησης των συγκεκριμένων προδιαγραφών η εταιρεία μας προτείνει, την 

κάτωθι δομή προδιαγραφών αλλά και την επανεξέταση του συνόλου των προδιαγραφών της διαβούλευσης. 

Προδιαγραφή 7 «Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης σε εσωτερικό ενσωματωμένο σύστημα. Να αναφέρεται η συνολική χωρητικότητα προς 

αξιολόγηση» 

Προδιαγραφή 8 «Να έχει δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας σε επίπεδα, ελεγχόμενη τόσο από το πληκτρολόγιο όσο και από τους διακόπτες 

του ενδοσκοπίου. Να αναφερθούν τα επίπεδα μεγέθυνσης προς αξιολόγηση».

Προδιαγραφή 11 «Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης κατ’ ελάχιστο του κόκκινου και του μπλε χρώματος, σε διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθούν προς 

αξιολόγηση ο αριθμός των χρωμάτων και των επιπέδων ρύθμισης τους»

Προδιαγραφή 14 «Να διαθέτει κατάλληλη ψηφιακή έξοδο για δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο PACS, σύμφωνα με το ιατρικό πρότυπο DICOM, για την 

μεταφορά εικόνων και στοιχείων της εξέτασης καθώς και στοιχείων από την καρτέλα ασθενούς. Να αναφερθεί αναλυτικά»

Προδιαγραφή 16 «Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου καθώς και σχολίων του χρήστη. Να αναφερθεί 

αναλυτικά»  

4. Προδιαγραφή 17: «Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές έξοδους FULL HIGH DEFINITION 1920x1080 για σύνδεση με FULL HIGH DEFINITION medical 

μόνιτορ». 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι σύγχρονοι βίντεο επεξεργαστές εικόνας τεχνολογίας FULL HIGH DEFINITION ως ζητείται από τις προς 

διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές και προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταφορά ψηφιακού σήματος υψηλής ανάλυσης 1920x1080 pixels στα 

περιφερειακά συστήματα απεικόνισης χωρίς να χάνεται διαγνωστική λεπτομέρεια, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτουν ψηφιακές εξόδους HD-SDI για 

εξασφαλισμένη μεταφοράς της ενδοσκοπικής εικόνας τεχνολογίας FULL HD(Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και ανάλυση 

1920x1080  από τον επεξεργαστή εικόνας προς το ενδοσκοπικό μόνιτορ. Τις προαναφερόμενες ψηφιακές εξόδους μετάδοσης σήματος ενδοσκοπικής 

εικόνας τεχνολογίας FULL HD ενσωματώνουν τα ενδοσκοπικά συστήματα όλων των κατασκευαστικών οίκων καθώς αποτελεί την καλύτερη δυνατή έξοδο 

μεταφοράς εικόνας κα σήματος.  Η εν λόγω προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί υπολείπεται τεχνικών χαρακτηριστικών, αποτελεί σημείο υποβάθμισης των 

ελάχιστων δυνατοτήτων του προσφερόμενου συστήματος και επιτρέπει την κατάθεση προσφορών εκ των προμηθευτών, με συστήματα κατά πολύ 

υποδεέστερων δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δύναται το νοσοκομείο σας να προμηθευτεί ένα σύγχρονο ενδοσκοπικό σύστημα 

τελευταίας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας ζητούμε την τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής:

Προδιαγραφή 17 «Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο ψηφιακές εξόδους σύνδεσης περιφερειακών συστημάτων, κατ’ ελάχιστον HD-SDI  για σύνδεση με FULL 

HIGH DEFINITION medical μόνιτορ. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση»
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Πηγή ψυχρού φωτισμού με πολλαπλό σύστημα φωτισμού σε διαφορετικά μήκη κύματος

1. Προδιαγραφή 1: «Να είναι ενσωματωμένη ή ξεχωριστή συσκευή τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας με ημερομηνία κυκλοφορίας όχι μεγαλύτερη 

των πέντε ετών και να διαθέτει σύστημα πολλαπλού φωτισμού ανεξάρτητα LED, τα οποία να εκπέμπουν φως σε διαφορετικά μήκη κύματος από 410nm 

έως 615nm καλύπτοντας τις απαιτήσεις για τη βελτίωση της απεικόνισης της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του 

μήκους κύματος των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού LED  και να αποδίδει υψηλής απόδοσης λευκό φωτισμό ισάξιας φωτιστικής έντασης με λυχνία 

XENON 300Watt κατάλληλο για τα ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας με αισθητήρες εικόνας CCD&CMOS».

Και

Προδιαγραφή 2: «Να διαθέτει ειδική μέθοδο για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου με διαφοροποίηση του 

κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς τη χρήση πρόσθετων φίλτρων 

και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο» 

Και

Προδιαγραφή 3: «Να διαθέτει ειδική μέθοδο που να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του βλεννογόνου και να τονίζει τη αντίθεση των 

ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern), με χρήση 

φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων 

επεξεργασίας εικόνας. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο».

Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι στα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα όπου η ποιότητα και η ισχύς του παραγόμενου φωτισμού καθορίζει σε σημαντικό 

βαθμό την ορθότητα της διάγνωσης, απαιτείται η πηγή φωτισμού να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED ή XENON 300 Watt. Παρόλα αυτά τόσο ο τρόπος 

κατά τον οποίο έχει συνταχθεί η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή 1 όσο και ο συνδυασμός των παραπάνω αναφερόμενων προδιαγραφών (2&3) 

προσδιορίζει τεχνικά χαρακτηριστικά που απαντώνται μόνο στα συστήματα ενδοσκοπήσεων, του οίκου FUJIFILM ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην 

Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. Ο τρόπος διατύπωσης δε, δίδει την δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε επικείμενη διαγωνιστική 

διαδικασία, του μοντέλου ELUXEO Lite EP-6000 το οποίο διαθέτει περιορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το μοντέλο ELUXEO 7000 που 

διαθέτει ο ίδιος οίκος. Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι σε όλα τα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα των μεγάλων κατασκευαστικών οίκων, 

διατίθεται πλέον ενσωματωμένη τεχνική οπτικής χρωμοενδοσκόπησης δια μέσου οπτικών φίλτρων, για την αναγνώριση και οριοθέτηση βλαβών και 

αλλοιώσεων στην επιφάνεια του βλεννογόνου, ώστε να δύναται η κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας. Η συγκεκριμένη τεχνική 

προσφέρει στον ενδοσκόπο άμεση διάγνωση του υπό εξέταση ιστού ενώ η τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης μεθόδου έχει πραγματοποιηθεί από έγκυρους 

και εγκεκριμένους οργανισμούς και δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες. Ο οίκος Olympus την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, ενσωματώνει τη μέθοδο 

της οπτικής χρωμοενδοσκόπησης στα ενδοσκοπικά συστήματα παραγωγής του και διαθέτει αποδεδειγμένη τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης από 

έγκυρους και εγκεκριμένους οργανισμούς και δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες.  Ο τρόπος που περιγράφεται η μέθοδος της χρωμοενδοσκόπησης 

από της συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές είναι περιοριστικός και ευνοεί τα συστήματα του κατασκευαστικού οίκου FUJIFILM ο οποίος 

αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε περίπτωση 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένες προδιαγραφές δε διασφαλίζουν καμία ευρύτητα συμμετοχής των εταιρειών σε ενδεχόμενο 

διαγωνισμό, αντιθέτως δε προσδιορίζουν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα αυτού. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δύναται το νοσοκομείο σας να 

προμηθευτεί ένα σύγχρονο ενδοσκοπικό σύστημα τελευταίας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας ζητούμε την τροποποίηση των προαναφερόμενων 

προδιαγραφών, με την κάτωθι προτεινόμενη δομή:

Τίτλος: «Πηγή ψυχρού φωτισμού»

 Προδιαγραφή 1 «Να είναι ενσωματωμένη ή ξεχωριστή συσκευή τελευταίας γενιάς και νέας τεχνολογίας και να διαθέτει λυχνία σύγχρονης τεχνολογίας 

LED τουλάχιστον 4 λυχνιών ή XENON με ισχύ τουλάχιστον 300 Watt ρυθμιζόμενης έντασης ώστε να παρέχεται υψηλής ποιότητα λευκός φωτισμός κατά 

τη διάρκεια της ενδοσκοπικής εξέτασης».

Προδιαγραφή 2&3«Να είναι συμβατή και να συνεργάζεται με εξελιγμένο οπτικό σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και 

φυσιολογικού ιστού, για την απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα 
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οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από 

διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 

επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο».

2.Προδιαγραφή 5: «Να διαθέτει σύστημα επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος καθώς και ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ 

του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την προστασία των ενδοσκοπίων κατά την απολύμανση τους»

και

Προδιαγραφή 6: «Να μπορεί να συνδεθεί με ενδοσκόπια που διαθέτουν σύστημα οπτικού LASER για τη μετάδοση χωρίς απώλειες των δεδομένων 

εικόνας αυξάνοντας την διακριτική ικανότητα»

Και

Προδιαγραφή 7: «Να διαθέτει λειτουργία περιορισμού της μέγιστης έντασης του φωτός για την αποφυγή πήξης του αίματος στην περίπτωση αιμορραγίας 

κατά την διάρκεια επεμβατικών  και θεραπευτικών πράξεων»

Προδιαγραφή 10: «Να διαθέτει ειδικό φίλτρο συγκράτησης της σκόνης του εξωτερικού περιβάλλοντος για την αποφυγή βλαβών. Να μπορεί να καθαριστεί 

εύκολα από τον χρήστη χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της συσκευής»

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι η τεχνολογία κατασκευής και τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των πηγών φωτισμού κατάλληλων για ενδοσκοπικά 

συστήματα ποικίλουν ανάλογα με τον κατασκευαστικό οίκο. Επιπλέον ποικίλει και ο τρόπος συνεργασίας και συνδεσιμότητας του εκάστοτε συστήματος με 

τα συνεργαζόμενα ενδοσκόπια σε ότι αφορά την μεταφορά σήματος της ενδοσκοπικής εικόνας, (Προδιαγραφή 5, Προδιαγραφή 6) η οποία δεν κρίνει 

αναγκαία και το αποτέλεσμα της διαγνωστικής εξέτασης. Σε ότι αφορά την λειτουργία περιορισμού της μέγιστης έντασης φωτός η οποία περιγράφεται 

στην Προδιαγραφή 7 και τον ισχυρισμό επηρεασμού της πήξης του αίματος, δεν προκύπτει από κανένα επιστημονικό δεδομένο ότι αυτός επηρεάζει τις 

λειτουργίες πήξη σε περιπτώσεις αιμορραγίας κατά τη διάρκεια των ενδοσκοπικών επεμβατικών πράξεων, πλην όμως απαντάται ως χαρακτηριστικό σε 

συγκεκριμένο προμηθευτή. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός των πηγών φωτισμού που κυκλοφορούν στο εμπόριο, οι οποίες 

συμμορφώνονται με όλα τα κριτήρια που ορίζονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, διαφοροποιούνται στον εκάστοτε κατασκευαστή ανάλογα με 

τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και τον σχεδιασμό του συστήματος προκειμένου να παρέχουν  πλήρη προστασία των εσωτερικών τμημάτων της συσκευής 

έναντι στη σκόνη και στους λοιπούς εξωτερικούς παράγοντας διάβρωσης ως αναφέρεται στην Προδιαγραφή 10. Ο απόλυτος δε προσδιορισμός και η 

λεπτομερής αναφορά και απαίτηση τεχνικών στοιχείων που εξυπηρετούν συγκεκριμένο κατασκευαστή, δεν αποτελεί κριτήριο ασφαλούς διεξαγωγής της 

εξέτασης, ούτε αποτελεί επιστημονικώς ορθή τακτική εξασφάλισης των αποτελεσμάτων της εξέτασης. Οι παραπάνω ζητούμενες προδιαγραφές 

προσδιορίζουν με απόλυτο τρόπο τα ενδοσκοπικά συστήματα του οίκου FUJIFILM ενώ για τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν υπάρχει καμία 

επιστημονική τεκμηρίωση ότι αναβαθμίζουν το επίπεδο της εξέτασης και της διαγνωστικής πληροφορίας την οποία παρέχουν, την ίδια στιγμή που 

υπολείπονται των προδιαγραφών σημαντικά και κρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της προμήθειας ενός σύγχρονου συστήματος. Κατά αυτόν 

τον τρόπο και σε ενδεχόμενη διαγωνιστική διαδικασία δεν δύναται η συμμετοχή καμίας άλλης εταιρείας, πλην της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην 

οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς. Ως εκ τούτου ζητούμε την πλήρη απαλοιφή αυτών.

ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ FULL HD ENDOSCOPY ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS SENSOR

1.Προδιαγραφή 1: «Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας CMOS με 

ανάλυση άνω του ενός Mega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την 

παραγωγή video εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων»

και

Προδιαγραφή 3: «Να λειτουργεί με τη μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της 

ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση 

του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο» 

Και

Προδιαγραφή 4: «Να λειτουργεί με τη μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων 
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πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του 

βλεννογόνου και να τονίζει την αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των 

επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο»

Και

Προδιαγραφή 5: «Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη μετάδοση της εικόνας στην πηγή φωτισμού χωρίς την χρήση 

ηλεκτρικών επαφών για την ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα για την ταχύτατη χωρίς απώλειες μετάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων 

εικόνας που παρέχουν οι ψηφιακοί αισθητήρες CMOS»

και

Προδιαγραφή 6: «Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού»

και

Προδιαγραφή 7: «Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου 

που να μην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά τη διάρκεια της απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για 

τον ασθενή αλλά και την προστασία του ενδοσκοπίου»

Και

Προδιαγραφή 11: «Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.100mm για τη διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα 

θεωρηθεί πλεονέκτημα»

Για όλες τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, σας παραπέμπουμε στην αναλυτική αναφορά των σχολίων που κατέθεσε η εταιρείας επί των 

προηγούμενων προδιαγραφών στην Πηγή Φωτισμού και στον Βίντεο-επεξεργαστή. Επιπλέον θα θέλαμε να αναφέρουμε πως σε ότι αφορά τον απόλυτο 

προσδιορισμό και απαίτηση ενσωμάτωσης ψηφιακού αισθητήρα CMOS στο γαστροσκόπιο (Προδιαγραφή 1) και κατά τον συνδυασμό με τις 

προαναφερόμενες υπό διαβούλευση προδιαγραφές (Προδιαγραφές 3, 4 , 5 , 6, 7), είναι απολύτως σαφές ότι  ευνοούνται αποκλειστικά και μόνο τα 

προϊόντα του οίκου FUJIFILM, την ίδια στιγμή που στο εμπόριο διατίθενται προϊόντα νέας τεχνολογίας με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο εικόνας 

τελευταίας γενιάς CCD (Colour CCD), τα οποία παρέχουν ενδοσκοπική εικόνα υψηλής ευκρίνειας Full HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών 

σάρωσης και ανάλυση εικόνας 1920x1080. Η εν λόγω τεχνολογία έχει αποδείξει επί σειρά ετών την αξιοπιστία της και τα άριστα αποτελέσματα στην 

διάγνωση, ισχυρή απόδειξη του οποίου αποτελεί ότι τόσο ο κατασκευαστικός οίκος Olympus όσο και άλλοι μεγάλοι κατασκευαστικοί οίκοι παγκοσμίως, 

παράγουν νέας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας εύκαμπτα ενδοσκόπια τα  οποία διαθέτουν έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο εικόνας τελευταίας γενιάς 

CCD (Colour CCD), τα οποία παρέχουν ενδοσκοπική εικόνα υψηλής ευκρίνειας Full HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και 

ανάλυση εικόνας 1920x1080, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας στα ενδοσκοπικά συστήματα. 

Σε ότι αφορά δε την απόλυτη απαίτηση της προδιαγραφής 11, για το μήκος εργασίας το οποίο πρέπει να ανέρχεται στα 1.100mm, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε ότι ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS Medical Systems Corporations, έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία και όντας πρωτοπόρος στο 

σχεδιασμό και στην κατασκευή ενδοσκοπικών συστημάτων, και έχοντας εξοπλίσει τον μεγαλύτερο αριθμό νοσοκομείων, κλινικών και ιδιωτικών ιατρείων 

στην Ελλάδα με ανάλογα γαστροσκόπια, διαθέτει εύκαμπτα video γαστροσκόπια των οποίων το συνολικό μήκος εργασίας του εύκαμπτου σωλήνα 

ανέρχεται στα 1030mm υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της ενδοσκόπησης του ανωτέρω πεπτικού. Η απόλυτη περιγραφή του συγκεκριμένου τεχνικού 

χαρακτηριστικού δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και άλλων εταιρειών πλην της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην οποία δίδεται 

μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα δεν αποδεικνύεται ούτε αιτιολογείται τεχνικά και 

επιστημονικά η αυστηρή ζήτηση του, ως απαραίτητο κριτήριο για την διενέργεια επεμβατικών πράξεων.

Ως εκ τούτου και για τούς λόγους που προαναφέρθηκαν, τόσο ο τίτλος όσο και η προδιαγραφή και θα πρέπει να τροποποιηθούν ως εξής:  

Τίτλος: «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FULL HIGH DEFINITION 1080 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920x1080»

Προδιαγραφή 1: «Να είvαι τελευταίας γεvιάς και νέας τεχνολογίας FULL HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και ανάλυση 

εικόνας 1920x1080 και να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας CCD ή CMOS για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων».

Προδιαγραφή 3&4: «Να συνεργάζεται με εξελιγμένο οπτικό σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την 

απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να 

απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς 
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αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 

επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο»

Προδιαγραφή 5, 6&7 Πλήρη απαλοιφή τους.

Προδιαγραφή 11: «Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1030mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων».

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS SENSOR ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

1.Προδιαγραφή 1: «Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και να διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας CMOS με 

ανάλυση άνω του ενός Mega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την 

παραγωγή video εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων»

Και 

Προδιαγραφή 3: «Να λειτουργεί με τη μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της 

ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη ανίχνευση 

του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου. Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο» 

Και

Προδιαγραφή 4: «Να λειτουργεί με τη μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων 

πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του 

βλεννογόνου και να τονίζει την αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των 

επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο»

και

Προδιαγραφή 5: «Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα οπτικού LASER για την ασύρματη μετάδοση της εικόνας στην πηγή φωτισμού χωρίς την χρήση 

ηλεκτρικών επαφών για την ασφάλεια των ενδοσκοπίου και ταυτόχρονα για την ταχύτατη χωρίς απώλειες μετάδοση του μεγάλου όγκου δεδομένων 

εικόνας που παρέχουν οι ψηφιακοί αισθητήρες CMOS»

και

Προδιαγραφή 6: «Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού»

και

Προδιαγραφή 7: «Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασύρματης επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου 

που να μην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά τη διάρκεια της απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για 

τον ασθενή αλλά και την προστασία του ενδοσκοπίου»

Και

Προδιαγραφή 12: «Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.690mm για τη διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα 

θεωρηθεί πλεονέκτημα»

Και

Προδιαγραφή 14: «Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 170o μοίρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παρατήρηση δύσκολων περιοχών του 

εντέρου όπως η οπίσθια πλευρά των πτυχών» 

Και 

Προδιαγραφή 16: «Να διαθέτει κανάλι εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 3.8mm για τη διενέργεια προηγμένων επεμβατικών ενδοσκοπικών πράξεων»

Σε ότι αφορά τις παραπάνω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές σας παραπέμπουμε εκ νέου στην αναλυτική αναφορά των σχολίων που κατέθεσε η 

εταιρεία μας για τα ειδη Βίντεο Γαστροσκόπιο, Πηγή Φωτισμού και Βίντεοεπεξεργαστή και για τις αντίστοιχες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά δε την απόλυτη απαίτηση της προδιαγραφής 12 και 16, σχετικά με το ζητούμενο μήκος και κανάλι εργασίας το οποίο πρέπει να ανέρχεται 

στα 1.690mm και 3.8mm αντίστοιχα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS Medical Systems Corporations, έχοντας πολύ 

μεγάλη εμπειρία και όντας πρωτοπόρος στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ενδοσκοπικών συστημάτων, και έχοντας εξοπλίσει τον μεγαλύτερο αριθμό 
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νοσοκομείων, κλινικών και ιδιωτικών ιατρείων στην Ελλάδα με ανάλογα εύκαμπτα video κολονοσκόπια, διαθέτει εύκαμπτα video κολονοσκόπια των 

οποίων το συνολικό μήκος εργασίας του εύκαμπτου σωλήνα ανέρχεται στα 1680mm  και το κανάλι εργασίας στο 3.7mm, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις 

της ενδοσκόπησης του κατωτέρου πεπτικού.  Η απόλυτη περιγραφή των συγκεκριμένων τεχνικών χαρακτηριστικών δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της 

εταιρείας μας καθώς και άλλων εταιρειών, πλην της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε 

περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα δεν αποδεικνύεται ούτε αιτιολογείται τεχνικά ή επιστημονικά η αυστηρή ζήτηση τους, ως απαραίτητο 

κριτήριο για την διενέργεια επεμβατικών πράξεων, καθώς ως γνωστόν όλα τα αναλώσιμα υλικά και εργαλεία(λαβίδες βιοψίας, βούρτσες κτλ) που 

χρησιμοποιούνται στις διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις, και διατίθενται στο ελεύθερο εμπόριο δεν διαφοροποιούνται σε τόσο αμελητέες διαφορές 

στο κανάλι εργασίας ή το μήκος εργασίας, ενώ τα συγκεκριμένα σημεία δεν αποτελούν κριτήρια καλύτερων διαγνωστικών ή επεμβατικών αποτελεσμάτων 

στην εξέταση και η χρήση του συνόλου των ενδοσκοπικών εργαλείων τα οποία διατίθενται παγκοσμίως είναι ακριβώς η ίδια. Τέλος σε ότι αφορά την 

προδιαγραφή 14 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το εν λόγω τεχνικό χαρακτηριστικό, απαντάται σε video κολονοσκόπια με εξειδικευμένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν περιγράφονται στις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, προορίζονται δε για χρήση σε περιστατικά που χρίζουν 

μεγεθυντικής ενδοσκόπησης, ή εφαρμογή άλλων εξειδικευμένων τεχνικών (π.χ. ESD), το κόστος των οποίων είναι κατά πολύ υψηλότερο και μη 

συγκρίσιμο με τα επεμβατικά ενδοσκόπια ρουτίνας. Με βάση την εμπειρία του οίκου κατασκευής OLYMPUS Medical Systems Corporation τον οποίο 

εκπροσωπούμε, καθώς και της συνεργασίας της εταιρείας μας με το σύνολο των ενδοσκοπικών τμημάτων της χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ενδοσκοπικών τμημάτων χρησιμοποιεί εύκαμπτα βίντεο κολονοσκόπια με εύρος οράσεως που δεν ξεπερνά τις 140ο αποδίδοντας άριστα διαγνωστικά 

αποτελέσματα, ευκολία στην χρήση ακόμα και στην περίπτωση δύσκολων επεμβατικών περιστατικών. Για την δυνατότητα ισάξιας συμμετοχής τόσο της 

εταιρείας μας όσο και όλων των υπολοίπων εταιρειών σε επικείμενο διαγωνισμό, στα πλαίσια ισάξιων κριτηρίων συμμετοχής, ζητούμε την τροποποίηση 

της συγκεκριμένης προδιαγραφής.

Ως εκ τούτου και για τούς λόγους που προαναφέρθηκαν, τόσο ο τίτλος όσο και οι υπό διαβούλευση προδιαγραφές και θα πρέπει να τροποποιηθούν και 

παράλληλα να επανεξεταστεί το σύνολο των προδιαγραφών της εν λόγω διαβούλευσης. Η εταιρεία μας προτείνει την ακόλουθη δομή προδιαγραφών στα 

παραπάνω σημεία:

Τίτλος: «ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FULL HIGH DEFINITION 1080 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ 1920x1080»

Προδιαγραφή 1: «Να είvαι τελευταίας γεvιάς και νέας τεχνολογίας FULL HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και ανάλυση 

εικόνας 1920x1080 και να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας CCD ή CMOS για την καλύτερη πιστότητα των χρωμάτων».

Προδιαγραφή 3&4: «Να συνεργάζεται με εξελιγμένο οπτικό σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την 

απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να 

απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς 

αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 

επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο»

Προδιαγραφή 5, 6&7 Πλήρη απαλοιφή τους.

Προδιαγραφή 12 «Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1680mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων».

Προδιαγραφή 14 «Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως τουλάχιστον 140° μοίρες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παρατήρησης δύσκολων 

περιοχών του εντέρου όπως η οπίσθια πλευρά των πτυχών»

Προδιαγραφή 16 «Η διάμετρος του καναλιού εισαγωγής εργαλείων (βιοψίας) να είναι τουλάχιστον 3,7mm»

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Προδιαγραφή 5: «Να συνεργάζεται απαραίτητα με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης». 

και

Προδιαγραφή 12: «Να διαθέτει κανάλι εργασίας με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 3.8mm για τη διενέργεια όλων των επεμβατικών ενδοσκοπικών 

πράξεων»

Και
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Προδιαγραφή 15: «Το προσφερόμενο βίντεο-ενδοσκόπιο να συνεργάζεται με τον υπάρχον εξοπλισμό του Νοσοκομείου FUJIFILM για λόγους 

ομοιογένειας των διαφορετικών υποσυστημάτων»

Για τους ίδιους λόγους τους οποίους προαναφέραμε παραπάνω στο είδος Βίντεο Γαστροσκόπιο καθώς λόγω του ότι ο συνδυασμός του συνόλου των 

παραπάνω προδιαγραφών και ειδικά της προδιαγραφής 15, δίδει την δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία, 

αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε, αντιπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου FUJIFILM στην Ελλάδα, καθώς ζητείται συμβατότητα 

με υπάρχοντα εξοπλισμό του νοσοκομείου, συγκεκριμένα του οίκου FUJIFILM αποκλείοντας την συμμετοχή οποιασδήποτε άλλης προμηθεύτριας 

εταιρείας μεταξύ αυτών και της εταιρείας μας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η λειτουργικότητα του συγκεκριμένου βίντεο γαστροσκοπίου εξυπηρετείται από 

το ζητούμενο σύστημα ενδοσκόπησης και ότι δεν αποτελεί αναγκαιότητα η σύνδεση με τον υπάρχοντα εξοπλισμό για να είναι λειτουργικό.  Η απαίτηση 

συνεργασίας του είδους με τον υπάρχοντα εξοπλισμό FUJIFILM, συμπαρασύρει και το Πλήρες Σύστημα Ενδοσκόπηση, το οποίο επίσης δύναται να 

λειτουργεί αυτόνομα. Στα πλαίσια ευρείας και ισάξιας συμμετοχής όλων των εταιρειών σε επικείμενο διαγωνισμό που διαθέτουν αντίστοιχα είδη, ζητούμε 

την τροποποίηση των εν λόγω προδιαγραφών καθώς και την επανεξέταση του συνόλου των προδιαγραφών για το εν λόγω είδος. Παρόλα αυτά η εταιρεία 

μας προτείνει την ακόλουθη δομή προδιαγραφών στα παραπάνω αναφερόμενα σημεία:

Προδιαγραφή 5 «Να συνεργάζεται με εξελιγμένο οπτικό σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, διαφοροποίησης παθολογικού και φυσιολογικού ιστού, για την 

απεικόνιση μορφωμάτων και τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου και τον εντοπισμό βλαβών τα οποία δεν είναι εφικτό να 

απεικονιστούν με λευκό φωτισμό, ώστε να απεικονίζονται με μεγάλη ευκρίνεια. Η συγκεκριμένη τεχνική να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς 

αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητα της τεχνικής με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 

επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν την μέθοδο»

Προδιαγραφή 12 «Η διάμετρος του καναλιού εισαγωγής εργαλείων (βιοψίας) να είναι τουλάχιστον 3,7mm για την διενέργεια όλων των επεμβατικών 

πράξεων»

Προδιαγραφή 15, την απαλοιφή της προδιαγραφής  

 

ΜΟΝΙΤΟΡ 27ιντσών FULL HIGH DEFINITION LED BACKLIGHT

1. Προδιαγραφή 1: «Να διαθέτει οθόνη FULL HIGH DEFINITION LED Backlight τουλάχιστον 27ιντσών, χωρίς ακτινοβολία»

και

Προδιαγραφή 4: «Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 900cd/m2»

και

Προδιαγραφή 6: «Να διαθέτει αντί χαρακτικό τζαμί προστασίας της οθόνης με 10ετη εγγύηση»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ψηφιακά ενδοσκοπικά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας FULL HIGH DEFINITION με 

1080 οριζόντιες γραμμές σάρωσης και αποδιδόμενη ανάλυση 1920x1080 όπως αυτά τα οποία ζητούνται από την εν λόγω διαβούλευση, και προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας εικόνα χωρίς αλλοιώσεις στη διαγνωστική ικανότητα απαιτούν ιατρικά μόνιτορ διαγώνιας διάστασης από 20 έως 27 

ίντσες περίπου. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι ο οίκος Olympus Medical Systems Corporation ως πρωτοπόρος στην κατασκευή ενδοσκοπικών συστημάτων 

διαθέτει αντίστοιχα μόνιτορ υψηλής ανάλυσης και διαγώνιας διάστασης έως 26 ιντσών. Θα πρέπει δε να αναφέρουμε ότι ο συνδυασμός των ανωτέρω 

προδιαγραφών 1, 4, 6, θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς καθώς τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργούν συνδυαστικά υπέρ συγκεκριμένου 

προϊόντος και πιο συγκεκριμένα του RADIANCE ULTRA 27” του κατασκευαστικού οίκου NDS ο οποίος αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. στην οποία δίδεται μοναδικά η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε ενδεχόμενη διαγωνιστική διαδικασία. Παράλληλα θα θέλαμε 

να τονίσουμε ότι η απόλυτη απαίτηση τεχνικών σημείων που δεν προσφέρουν ουσιαστικό τεχνικό πλεονέκτημα ή αναβάθμιση του επιπέδου της εξέτασης 

και της διαγνωστικής πληροφορίας, ταυτόχρονα με την απόδοση περιορισμών συμμετοχής των εταιρειών δεν συμβάλλει στην ευρύτητα συμμετοχής και 

γόνιμης διαγωνιστικής διαδικασίας υπέρ του ελληνικού δημοσίου.  

 Ως εκ τούτου και προκειμένου να επιτρέπεται η ευρεία συμμετοχή των εταιρειών σε ενδεχόμενη διαγωνιστική διαδικασία ζητούμε την τροποποίηση και 

των προδιαγραφών ως εξής:

Προδιαγραφή 1 «Να διαθέτει οθόνη FULL HIGH DEFINITION LED τουλάχιστον 24 ιντσών, χωρίς ακτινοβολία»
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Προδιαγραφή 5 «Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 600cd/m2»

Προδιαγραφή 6 Ζητούμε την απαλοιφή της.    

ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Προδιαγραφή 3: «Να συνδέεται με την γαστρεντερολογική διαθερμία και να ρυθμίζεται πλήρως από αυτή»

Και 

Προδιαγραφή 5: «Να έχει δυνατότητα πέραν της υποδοχής APC να διαθέτει και μια επιπλέον υποδοχή (socket) η οποία να μπορεί να οριστεί με επιλογή 

του χρήστη σε μονοπολική ή διπολική, έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα μελλοντικής 

αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου»

και

Προδιαγραφή 13: «Να έχει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της ροής κατ’ επιλογή του χρήστη μέσω των πλήκτρων της γαστρεντερολογικής 

διαθερμίας»

Και

Προδιαγραφή 15: «Να συνεργάζεται με την γαστρεντερολογική διαθερμία του Νοσοκομείου»

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ο συνδυασμός του συνόλου των παραπάνω αναφερόμενων προδιαγραφών και ειδικά η προδιαγραφή 15, δίδει την 

δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς σε επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία, αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε, αντιπρόσωπο του 

κατασκευαστικού οίκου ERBE στην Ελλάδα, καθώς ζητείται συμβατότητα με υπάρχοντα εξοπλισμό του νοσοκομείου, αποκλείοντας την συμμετοχή 

οποιασδήποτε άλλης προμηθεύτριας εταιρείας μεταξύ αυτών και της εταιρείας μας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το εν λόγω είδος αποτελεί μεμονωμένη 

και αυτόνομη συσκευή η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τύπο εύκαμπτου ενδοσκοπίου, πλην όμως η απαίτηση συνδεσιμότητας της συσκευής 

με υπάρχοντα εξοπλισμό, συμπαρασύρει και το Πλήρες Σύστημα Ενδοσκόπηση, το οποίο επίσης δύναται να λειτουργεί αυτόνομα. Στα πλαίσια ευρείας 

και ισάξιας συμμετοχής όλων των εταιρειών σε επικείμενο διαγωνισμό, ζητούμε την απομόνωση του ζητούμενου είδους από την διαδικασία προμήθειας 

του Συστήματος Ενδοσκόπησης και την δυνατότητα μεμονωμένης προμήθειας στα πλαίσια εξυπηρέτησης των αναγκών του τμήματος.

Με εκτίμηση

Π.Αλεξανδρίδης

Sales Manager North Greece Territory

Olympus Medical Systems

Κιν.: 6944783963

 

Όνομα  Α.  ΔΕΡΒΟΣ  -  Γ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  &  ΣΙΑ
Α.Ε.

Email

info@de-di.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  /  ΣΧΟΛΙΑ  ΣΤΗΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΥ  ΕΙΔΟΥΣ
"ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ"

Ημ/νία

11/09/2020

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το είδος «ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ», έχουμε να υποβάλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις. 

Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε στο να διασφαλίσετε ότι η δομή της διαγωνιστικής διαδικασίας και οι προδιαγραφές θα προάγουν την ανάπτυξη υγιούς 

ανταγωνισμού χωρίς βέβαια να αφαιρούν ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον εξοπλισμό.
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Ειδικότερα:

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:Επιδαπέδιος,χειροκίνητος και περιστροφικού τύπου.

ΠΡΟΤΑΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Προτείνουμε να προστεθεί ο όρος ο προσφερόμενος κρυοστάτης να έχει οθόνη αφής προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα 

προσφερθούν τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μηχανήματα της αγοράς. Επίσης επειδή κατά την χρήση του κρυοστάτη οι χρήστες φορούν γάντια, ο 

χειρισμός μέσω της οθόνης αφής είναι ευκολότερος και πιο ασφαλής σε σύγκριση με της παλαιάς τεχνολογίας πληκτρολόγια επαφής.

Θα μπορούσε να ζητηθεί ως εξής:                                                                                  «Επιδαπέδιος,χειροκίνητος και περιστροφικού τύπου, με οθόνη 

αφής».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Εύρος κουρέματος (trimming) τομών από 1μm έως 750μm. 

ΠΡΟΤΑΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Προτείνουμε την τροποποίηση του εύρους κουρέματος (trimming) που δίνεται στην συγκεκριμένη τεχνικη προδιαγραφή 

προκειμένου να μην «φωτογραφίζεται» μοντέλου συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου.Το σύνολο των μοντέλων της αγοράς διαθέτουν λειτουργία 

κουρέματος «trimming» των οποίων όμως το εύρος διαφέρει με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δεν μπορεί να αποτελεί λόγο απόρριψης 

προσφορών.  Επίσης το κατώτατο όριο του εύρους κουρέματος τομών συνήθως είναι από 5μm ή και μεγαλύτερο. Από 1μm έως 4μm ο χρήστης κόβει 

λεπτές τομές.

Θα μπορούσε να δαιτυπωθεί ως εξής:                                                                                                           «Εύρος κουρέματος (trimming) τομών από 5μm 

έως 500μm περίπου». 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:Λειτουργία retraction με δυνατότητα ρύθμισης από 1μm έως 200μm με δυνατότητα απενεργοποίησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Προτείνουμε την αφαίρεση του εύρους ρύθμισης της λειτουργίας retraction διότι αποτελεί χαρακτηριστικό συγκεκριμένων 

κατασκευαστικών οίκων και αποκλείονται από την διαδικασία μοντέλα τελευταίας τεχνολογίας. Όλα τα σύγχρονα πλέον μηχανήματα διαθέτουν λειτουργία 

retraction με δυνατότητα απενεργοποίησης. 

Θα μπορούσε επομένως να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:                                                                    «Λειτουργία retraction με δυνατότητα 

απενεργοποίησης».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας θαλάμου από 0C  έως -35C. 

ΠΡΟΤΑΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στην 

διαδικασία και τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μοντέλα . Υπάρχουν στην αγορά μοντέλα, τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία φέρουν θερμοκρασία θαλάμου 

-25 βαθμούς κελσίου, η οποία είναι ιδανική για κοπή τομών κρυοστάτη, και ενεργή ψύξη στο φορέα των λεπίδων, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό 

υψηλότερη ακρίβεια και ποιότητα στις παραγόμενες τομές. 

Η τεχνική προδιαγραφή θα μπορούσε να ζητηθεί ως εξής:

«Θερμοκρασία θαλάμου τουλάχιστον -25C και ενεργό σύστημα ψύξης στο φορέα λεπίδων.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης της θερμοκρασίας στην κεφαλή του δείγματος μέχρι και -55C. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Προτεινουμε την τροποποίηση του ορίου ρύθμισης της θερμοκρασίας της κεφαλής του δείγματος από τους -55 βαθμούς που 

ζητείται στους -40 τουλάχιστον. Στις οδηγίες όλων των κατασκευαστικών οίκων δεν υπάρχει αναφορά σε καμμία κατηγορία ιστών που να χρειάζεται 

θερμοκρασία στην κεφαλή μικρότερη από τους -40 βαθμούς κελσίου.

Θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής:                                                                                                 «Δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης της θερμοκρασίας 

στην κεφαλή του δείγματος τουλάχιστον μέχρι και -40C».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Τουλάχιστον 20 θέσεις ψύξης και τουλάχιστον 2 θέσεις ταχεία ψύξης σε θερμοκρασία τουλάχιστον  -55C. 

ΠΡΟΤΑΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Προτείνουμε να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή η οποία είναι «φωτογραφική» και να υπάρχει η 

δυνατότητα να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά μοντέλα.

Θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί ως εξής:                                                                                                        «Έως 20 θέσεις ψύξης και έως 2 θέσεις 

ταχείας ψύξης σε θερμοκρασία τουλάχιστον  -55C»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Σύστημα απολύμανσης τεχνολογίας UV (άμεσης και προγραμματιζόμενης) με αισθητήρα έτσι ώστε να απενεργοποιείται 

αυτόματα με το άνοιγμα της συρόμενης πόρτας. 

ΠΡΟΤΑΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής. Η απολύμανση με τεχνολογία UV δρα αποτελεσματικά μόνο 

στα σημεία που φτάνει το φως της λάμπας UV και όχι σε «σκιερά μέρη». Είναι σημαντικό κατά την λήψη τομών κρυοστάτη, που πρόκειται για φρέσκους 

ιστούς και είναι δυνατή η δημιουργία πιθανών μολυσματικών αερολυμάτων εντός του θαλάμου, να υπάρχει σύστημα απολύμανσης το οποίο να δρα 

παντού εντός του θαλάμου μη αφήνωντας περιοχές χωρίς να έχουν απολυμανθεί για την μέγιστη προστασία των χειριστών. Τέτοια συστήματα 

απολύμανσης χρησιμοποιούν την τεχνολογία της ξηρής εκνέφωσης εντός του θαλάμου, σε χαμηλή θερμοκρασία (δεν χρειάζεται απόψυξη) και το 

αερόλυμα που δημιουργείται απολυμαίνει πλήρως τον ψυκτικό θάλαμο. 

Θα μπορούσε επομένως η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής:

«Σύστημα ψυχρής απολύμανσης (άμεσης και προγραμματιζόμενης),τεχνολογίας νεφελοποίησης με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα έναντι των 

παθογόνων μικροοργανισμών».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:Μηχανισμός για την αναρρόφηση των υπολειμμάτων κοπής με τη χρήση κενού.

ΠΡΟΤΑΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Προτείνουμε τον εμπλουτισμό της συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής προκειμένου το μηχάνημα να είναι ιδιαίτερα 

εύχρηστο κατά την χρήση του. Ειδικότερα, το ζητούμενο σύστημα για την αναρρόφηση των υπολειμμάτων κοπής να μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο 

για τον καθαρισμό του θαλάμου αλλά και για την υποβοήθηση του χρήστη κατά την κοπή των δειγμάτων.

Θα μπορούσε λοιπόν να διατυπωθεί ως εξής:                                                                                                   «Μηχανισμός για το τέντωμα των τομών κατά 

την κοπή και την αναρρόφηση των υπολειμμάτων κοπής με τη χρήση κενού».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: Ειδική φιάλη αποβλήτων για την απόρριψη των ξεπαγωμένων αποβλήτων με ειδικό αισθητήρα στάθμης για να 

αποφεύγεται η υπερχείλιση.
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ΠΡΟΤΑΣΗ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:Προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην 

διαγωνιστική διαδικασία των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά μηχανημάτων. Ειδικότερα ο ζητούμενος αισθητήρας στάθμης της φιάλης απόρριψης 

αποβλήτων αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό μηχανήματος συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου. 

Θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:                                                                                                          «Ειδική φιάλη αποβλήτων για την 

απόρριψη των ξεπαγωμένων αποβλήτων».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση/πληροφορία.

Με εκτίμηση για την,

Α. ΔΕΡΒΟΣ - Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Μαυρόπουλος Γεώργιος

Βιολόγος, MSc

Υπεύθυνος Πωλήσεων Β. Ελλάδος
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