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Αμηόηηκνη θύξηνη,
ε απάληεζε ηεο πξόζθιεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο εκ/λίαο 24/04/2018 & αξ. πξση. 9100, αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή
παξαηεξήζεσλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ Γεύηεξε Β’ Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ
Ληζνηξίπηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο, ζαο παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ηα ζρόιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο καο.
ΓΔΝΗΚΑ Άξζξν 4: ηε single mode imaging κε ππέξερν, λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα πξνζθεξζνύλ ζπζηήκαηα κε free-hand
ππεξερνγξαθηθή εηθόλα ρσξίο ηελ αλάγθε ηζνθεληξηθνύ βξαρίνλα. Γηεπθξηλίζηε ηη ελλνείηε tri-mode imaging κε ηνλ
ζπλδπαζκό θαη κε ησλ ηξηώλ δπλαηνηήησλ απεηθόληζεο αθνύ νη δπλαηόηεηεο απεηθόληζεο είλαη είηε αθηηλνζθνπηθή είηε
ππεξερνγξαθηθή είηε θαη νη δύν ηαπηόρξνλα. Άξζξν 9: Να κελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηζνθεληξηθή εληόπηζε κε ππέξερν, αιιά λα
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα θαη “free-hand” εληόπηζεο γηα επηινγή ηνπ θαιύηεξνπ αθνπζηηθνύ παξαζύξνπ. Άξζξν 11: Ζ απαίηεζε
κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κόλν από ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηηθό νίθν θαη θαηά ζπλέπεηα απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο
θαη άιισλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ. ΜΟΝΑΓΑ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ Άξζξν 2 Να αλαθέξεηαη ν ηξόπνο ειέγρνπ γηα ζηαζεξά θαη
επαλαιήςηκα ραξαθηεξηζηηθά θξνύζεσλ. Ζ απαίηεζε-αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπ αλαισζίκνπ παξαγσγήο θξνύζεσλ
εμαξηάηαη από ηελ ηερλνινγία ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. Ο αξηζκόο θξνύζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν αληαπνθξίλεηαη ζε
ηερλνινγία κε ηε ρξήζε αλαισζίκνπ «πελίν ή κπνκπίλα» θαη δελ κπνξεί λα γίλεη ξεαιηζηηθή ζύγθξηζε ιόγσ δηαθνξεηηθήο
ηερλνινγίαο. Άξζξν 13 Πξνηείλνπκε ε ζπρλόηεηα θξνύζεσλ λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί από 0,5 – 3Hz κε 25 επίπεδα
ξύζκηζεο. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (C-ARM) Άξζξν 3 Σν βάζνο ηνπ βξαρίνλα λα δίλεηαη κε εύξνο από 65cm – 70cm
θαζώο ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή ησλ 68cm παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή Άξζξν 4 Ζ επηκήθεο κεηαθίλεζε λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 20cm , ηξνρηαθή θίλεζε ηνπιάρηζηνλ 120 ζπλνιηθά, θαζώο νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπέκπνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή Άξζξν 5 Πξνηείλνπκε ην κέγεζνο ηνπ κόληηνξ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 19΄΄ Άξζξν 7 Ζ γελλήηξηα λα
είλαη πςειήο ζπρλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 20kHz,θαζώο ε ηηκή ησλ 30kHz παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή Άξζξν
16 Ζ ζεξκνρσξεηηθόηεηα πεξηβιήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ από 950.000 HU θαη άλσ, θαζώο ε ηηκή ησλ 1,1MHU
παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΖΥΟΤ Άξζξν 8 Ζ δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο λα θπκαίλεηαη
από 1500 θαη άλσ εηθόλεο θαζώο ην όξην ησλ 2500 εηθόλσλ παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή Άξζξν 10 Να
ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη εληνπηζκόο ζέζεσο ηνπ ερνβνιέα κέζσ ππέξπζξσλ αθηίλσλ έηζη ώζηε λα γίλεηαη εύξεζε
ηνπ θαιύηεξνπ ¨αθνπζηηθνύ παξαζύξνπ¨. Ο ερνβνιέαο λα κπνξεί λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηε ζέζε πνπ επηηπγράλεηαη ην
θαιύηεξν αθνπζηηθό παξάζπξν, κε εηδηθό βξαρίνλα ν νπνίνο πξνζαξκόδεηαη ζηελ ηξάπεδα ιηζνηξηςίαο. Άξζξν 17 Ο ρξόλνο
εθθίλεζεο από πιήξε απελεξγνπνίεζε δελ απνηειεί νπζηαζηηθό θξηηήξην επηινγήο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ιηζνηξηςίαο, γη’απηό
ην ιόγν πξνηείλνπκε λα αθαηξεζεί. Άξζξν 24 Ζ απεηθόληζε ζε βάζνο ζάξσζεο έσο θαη 37cm ηνπιάρηζηνλ είλαη ππεξβνιηθό
θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ρξεηάδεηαη ζε πεξηπηώζεηο ιηζνηξηςίαο. Πξνηείλνπκε σο απνηειεζκαηηθή ηηκή ηα 28cm.
ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Άξζξν 1 Σν κέγηζην βάξνο αζζελνύο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 180kg, θαζώο ε ηηκή 210kg
παξαπέκπεη ζε ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή Άξζξν 2 Διάρηζην ύςνο από ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 780mm. Άξζξν 7 Δύξνο
θίλεζεο Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ +/- 14 θαζώο ε κία κνίξα δελ θαζνξίδεη ην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο Έιεγρνο
ζπζηήκαηνο – Απεηθόληζε πκθσλνύκε απόιπηα λα ππάξρεη έιεγρνο ζπζηήκαηνο – απεηθόληζε έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
εθαξκνγή ελδννπξνινγηθώλ πξάμεσλ, αιιά σο ελζσκαησκέλν θνκκάηη ηνπ εμσζσκαηηθνύ ιηζνηξίπηε κπνξεί λα
πξνζθεξζεί κόλν από έλαλ πξνκεζεπηή θαη σο εθ ηνύηνπ απνηειεί όξν ν νπνίνο απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή άιισλ
θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηνξίδεη ην θάζκα ησλ επηινγώλ ζαο. Πξνηείλνπκε λα ππάξρεη μερσξηζηό
ζύζηεκα απεηθόληζεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα γίλνληαη θαη ελδννπξνινγηθέο πξάμεηο θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαη ζε άιινπο ρώξνπο (π.ρ. ρεηξνπξγεία) πέξαλ ηεο αίζνπζαο εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ
Άξζξν 8 Πξνηείλνπκε ν ρξόλνο αληαπόθξηζεο από ηελ αλαγγειία ηεο βιάβεο λα είλαη εληόο 48 σξώλ ιόγσ απόζηαζεο
πκπεξαζκαηηθά: Με βάζε ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο θαη παξόηη εκπινπηηζηήθαλε κε ζθνπό ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή
ζηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζπλερίδνπλ επί ην πιείζηνλ λα εληζρύνπλ ηελ ζέζε ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ –
πξνκεζεπηή, θαζώο κόλν έλαο εθηηκνύκε όηη κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη όινπο ηνπο δεηνύκελνπο όξνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ C-arm θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ – απεηθόληζεο. Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε
ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.
Με εθηίκεζε, Παλαγηώηεο Αιεμαλδξήο Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο

