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Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ Πξoκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ
Ληζνηξίπηε (CPV 33153000) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ
Κύξηνη, Γηα ηεο παξνύζεο ππνβάιινπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Πξoκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε (CPV 33153000) γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Μειεηώληαο ηηο αλαξηεκέλεο πξνδηαγξαθέο πξνο δηαβνύιεπζε δηαπηζηώζακε όηη δελ
θπθινθνξεί ζηελ αγνξά ηέηνην ζύζηεκα πνπ λα θαιύπηεη όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο.
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί θαη ε εηαηξεία καο λα ζπκκεηάζρεη ζε κειινληηθό
δηαγσληζκό κε είδε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ R. WOLF πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ
ηξνπνπνηήζεηο: ΓΔΝΗΚΑ • ηελ πξνδηαγξαθή 1 δεηείηαη: «Σν πξνζθεξόκελν
ζύζηεκα, λα ζπλδέεηαη ζην δίθηπν 220V ac, (αξζξσηό ζύζηεκα, νινθιεξσκέλν
ζύζηεκα ) εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο
ηερλνινγίαο (από ηηο ηερλνινγίεο , ειεθηξναγσγηκόηεηαο κε ρξήζε ειεθηξνδίσλ,
πηεδνειεθηξηθή , ειεθηξνπδξαπιηθή, ειεθηξνκαγλεηηθή). Να είλαη έλαο πιήξεο
δπλαηνηήησλ θαη πςειήο ηερλνινγίαο ζηαζκόο εξγαζίαο πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ γηα
ESWL,

ελδννπξνινγίαο

,δηαγλσζηηθέο

εμεηάζεηο

(κε

όια

ηα

απαξαίηεηα

εμαξηήκαηα), θαη ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο ιηζνηξηςία νιόθιεξνπ ηνπ
νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (λεθξώλ, θύζηεο θαη νπξεηήξα), θπζηενζθόπεζε (PCN),
νπξεηεξνζθόπεζε (URS), θιπ. Σν ζπγθξόηεκα λα δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη
ιηζνηξηςία ηόζν ζε ύπηηα ζέζε όζν θαη ζε πξελή. Όινο ν απαξαίηεηνο ρεηξηζκόο,
ηόζν γηα ηνλ εληνπηζκό, όζν θαη γηα ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ ιίζνπ λα γίλεηαη
ειεθηξνληθά θαη απηνκαηνπνηεκέλα από έλα εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε
νζόλε αθήο, ζηελ ηξάπεδα ηνπ αζζελνύο, θαη από ζσξαθηζκέλν ρώξν ηειερεηξηζκνύ»
Ζ απαίηεζε γηα ελδννπξνινγηθέο επεκβάζεηο όπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ
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(URS, PCN θιπ) πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ησλ ρεηξνπξγείσλ. Ζ αίζνπζα
εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο βξίζθεηαη εθηόο ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ζπλεπώο δελ έρεη
λόεκα λα δεηνύληαη. Δπηπιένλ εθόζνλ δεηείηαη λα γίλεηαη ν ρεηξηζκόο από
ζσξαθηζκέλν ρώξν ηειερεηξηζκνύ γηα πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ δελ έρεη λόεκα ε
ύπαξμε ρεηξηζηεξίνπ θαη εληόο ηεο αίζνπζαο. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα, λα ζπλδέεηαη ζην δίθηπν 220V
ac, (αξζξσηό ζύζηεκα, νινθιεξσκέλν ζύζηεκα ) εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο ζα
πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο (από ηηο ηερλνινγίεο ,
ειεθηξναγσγηκόηεηαο κε ρξήζε ειεθηξνδίσλ, πηεδνειεθηξηθή , ειεθηξνπδξαπιηθή,
ειεθηξνκαγλεηηθή). Να είλαη έλαο πιήξεο δπλαηνηήησλ θαη πςειήο ηερλνινγίαο
ζηαζκόο εξγαζίαο πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ γηα ESWL. Όινο ν απαξαίηεηνο
ρεηξηζκόο, ηόζν γηα ηνλ εληνπηζκό, όζν θαη γηα ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ ιίζνπ λα
γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη απηνκαηνπνηεκέλα από έλα εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά
πξνηίκεζε κε νζόλε αθήο, ζηελ ηξάπεδα ηνπ αζζελνύο, ή θαη από ζσξαθηζκέλν ρώξν
ηειερεηξηζκνύ» • ηελ πξνδηαγξαθή 11 δεηείηαη: «Απηόκαηε ηνπνζέηεζε ηνπ
αζζελνύο ζε ζέζε ιηζνηξηςίαο κεηά ηνλ εληνπηζκό ηεο ιίζνπ. Ώζηε λα
πξαγκαηνπνηείηαη ιηζνηξηςία ζε δεμί θαη αξηζηεξό λεθξό, θαζώο θαη ζε δεμί θαη
αξηζηεξό νπξεηήξα, ρσξίο ηελ απαίηεζε κεηαηόπηζεο ηνπ αζζελνύο, θαη ρσξίο λα
απαίηεζε αιιαγήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θεθαιήο ηνπ αζζελνύο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθό γηα ηελ ηνπνζέηεζε stents πξηλ ηε ιηζνηξηςία, θαη γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο
ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνύ κεραλήκαηνο ζε πεξηπηώζεηο
βαξέσλ πεξηζηαηηθώλ, θαηάθνηησλ αζζελώλ, θιπ» Ζ απαίηεζε γηα απηόκαηε
ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο δελ έρεη θακία ζπλνρή κε ην αλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
ιηζνηξηςία ζε δεμί ή αξηζηεξό λεθξό θαζώο ζίγνπξα είλαη γλσζηό από πξηλ ηελ
επέκβαζε ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ε πέηξα άξα θαη ν αζζελήο ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ
ηξάπεδα αλάινγα εμ αξρήο. πλεπώο πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Απηόκαηε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο ζε ζέζε ιηζνηξηςίαο
κεηά ηνλ εληνπηζκό ηεο ιίζνπ.» • ηελ πξνδηαγξαθή 14 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη εηδηθή
θνπξηίλα θάιπςεο από κνιπβδνθανπηζνύθ γηα ηε ιπρλία αθηηλώλ Υ, γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή από ηελ εθπεκπόκελε αθηηλνβνιία» Δθόζνλ ζηηο παξαπάλσ
πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη όηη ν ρεηξηζκόο ζα γίλεηαη από ζσξαθηζκέλν ρώξν δελ
ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη θνπξηίλα θάιπςεο κνιπβδνθανπηζνύθ. Πξνηείλνπκε ηελ
δηαγξαθή ηεο ελ ιόγσ πξνδηαγξαθήο Α. ΜΟΝΑΓΑ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ • ηελ
πξνδηαγξαθή 1 δεηείηαη: «Ζ κνλάδα ιηζνηξηςίαο λα είλαη ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλε επί
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ηνπ εδάθνπο θαη εύθνιε ζηε ρξήζε ηεο» Ζ σο άλσ δεηνύκελε πξνδηαγξαθή έξρεηαη
ζε αληίζεζε κε ηελ πξνδηαγξαθή 1 ζην θεθάιαην «Γεληθά» όπνπ δεηείηαη ην ζύζηεκα
λα είλαη είηε αξζξσηό είηε νινθιεξσκέλν. Πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ηεο • ηελ
πξνδηαγξαθή 6 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη πςειή κέγηζηε ηηκή ππθλόηεηαο ελέξγεηαο θαη
επξύ θάζκα πηέζεσλ κε πςειή κέγηζηε ηηκή, ώζηε λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ζε κεγάιν
εύξνο ιηζηάζεσλ: a. Να δηαζέηεη εύξνο πηέζεσλ ζην ζεκείν εζηίαζεο κεγαιύηεξν από
10-140MPa. Σν κεγαιύηεξν εύξνο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. b. Να δηαζέηεη κεγάιν εύξνο
ππθλόηεηαο ελέξγεηαο (energy flux density) ζην ζεκείν εζηίαζεο, κε ειάρηζηε ηηκή
κηθξόηεξε από 0,45mJ/mm2, έσο κέγηζηε ηηκή κεγαιύηεξε από 3,6mJ/mm2.
Μεγαιύηεξν εύξνο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά» Οη σο άλσ δεηνύκελεο ηηκέο πξνζδηνξίδνπλ
ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ηεο αγνξάο κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό από ηελ
ζπκκεηνρή όισλ ησλ εηαηξεηώλ. Δπηπιένλ ην εύξνο πίεζεο θαη ην εύξνο ηεο
ππθλόηεηαο ηεο ελέξγεηαο δηαθέξεη από ηελ εζηίαζε πνπ δηαζέηεη ην θάζε κεράλεκα
θαη από ηελ ηερλνινγία δεκηνπξγίαο ησλ σζηηθώλ θπκάησλ ρσξίο απηό λα
πξνζδηνξίδεη

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθόηεηα

ηνπ

κεραλήκαηνο

ιηζνηξηςίαο.

πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Να δηαζέηεη πςειή
κέγηζηε ηηκή ππθλόηεηαο ελέξγεηαο θαη επξύ θάζκα πηέζεσλ κε πςειή κέγηζηε ηηκή,
ώζηε λα επηηξέπεη ηε ρξήζε ζε κεγάιν εύξνο ιηζηάζεσλ: a. Να δηαζέηεη εύξνο
πηέζεσλ ζην ζεκείν εζηίαζεο ηνπιάρηζηνλ από 20 σο 120MPa.Σν κεγαιύηεξν εύξνο
ζα εθηηκεζεί ζεηηθά. b. Να δηαζέηεη κεγάιν εύξνο ππθλόηεηαο ελέξγεηαο (energy flux
density) ζην ζεκείν εζηίαζεο, κε ειάρηζηε ηηκή ηνπιάρηζηνλ 0,5mJ/mm2, έσο
κέγηζηε ηηκή ηνπιάρηζηνλ 1,6mJ/mm2. Σν κεγαιύηεξν εύξνο ζα εθηηκεζεί ζεηηθά» •
ηελ πξνδηαγξαθή 8 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη κεγάιν εύξνο πηέζεσλ ζεξαπείαο ζην
ζεκείν εζηίαζεο θπκαηλόκελν από ειάρηζηε ηηκή κηθξόηεξε ησλ 10 MPa έσο κέγηζηε
πίεζε αλώηεξε ησλ 140MPa. Μεγαιύηεξεο ηηκέο ζα εθηηκεζνύλ ζεηηθά. Να δηαζέηεη
δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ζε πνιιά βήκαηα, ηνπιάρηζηνλ 20. Μεγαιύηεξνο αξηζκόο
βεκάησλ ζα εθηηκεζεί ζεηηθά» Σν πξώην θνκκάηη ηεο σο άλσ πξνδηαγξαθήο δεηείηαη
επίζεο θαη ζηελ πξνδηαγξαθή 6. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο
εμήο: «Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ζε πνιιά βήκαηα, ηνπιάρηζηνλ 20.
Μεγαιύηεξνο αξηζκόο βεκάησλ ζα εθηηκεζεί ζεηηθά» • ηελ πξνδηαγξαθή 12
δεηείηαη: «Δάλ από ηελ ελέξγεηα ζην λεξό ηεο θεθαιήο δεκηνπξγνύληαη θπζαιίδεο, λα
δηαζέηεη ζύζηεκα νπηηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ θπζαιίδσλ δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα
ζηνλ ρξήζηε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπο δηαζθαιίδνληαο κηθξόηεξε ρξήζε ελέξγεηαο
θαη κηθξόηεξνπο ρξόλνπο ζεξαπείαο.» Ζ σο άλσ πξνδηαγξαθή πξνζδηνξίδεη
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ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ηεο αγνξάο θαη πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ηεο. • ηελ
πξνδηαγξαθή 13 δεηείηαη: «Ζ ζπρλόηεηα ησλ θξνύζεσλ λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί από
1-4Hz ηνπιάρηζηνλ, θαη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα ηελ επηπξόζζεηε δπλαηόηεηα
ζπγρξνληζκνύ θαη ζθαλδαιηζκνύ ησλ θξνύζεσλ κε θαξδηνγξάθν (ECG triggering)
γηα ηελ αζθαιέζηεξε αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε βεκαηνδόηε. Να πεξηιακβάλεηαη ν
θαξδηνγξάθνο ζηνλ βαζηθό πξνζθεξόκελν εμνπιηζκό» Ζ σο άλσ αλαθεξόκελε ηηκή
πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ ε σο άλσ δπλαηόηεηα
δεηείηαη θαη ζηελ πξνδηαγξαθή 11. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο σο εμήο: «Να
πεξηιακβάλεηαη θαξδηνγξάθνο ή κόληηνξ δσηηθώλ παξακέηξσλ ζηνλ βαζηθό
πξνζθεξόκελν εμνπιηζκό» Β. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (C-ARM) • ηελ
πξνδηαγξαθή 14 δεηείηαη: «Να θέξεη αθηηλνινγηθή ιπρλία ζηαζεξήο αλόδνπ, κε κία ή
κε δύν εζηίεο θαη κε ηελ κηθξή εζηία 0.3 mm γηα επίηεπμε κεγάιεο δηαθξηηηθήο
ηθαλόηεηαο. Να αλαθεξζεί ην κέγεζνο ηεο δεύηεξεο (κεγάιεο) εζηίαο, πξνο
αμηνιόγεζε». Ζ δεηνύκελε δηάζηαζε εζηίαο ησλ 0.3mm πεξηνξίδεη ηελ δπλαηόηεηα
ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο καο ζηνλ δηαγσληζκό άλεπ νπζηαζηηθνύ θιηληθνύ νθέινπο
γηα ηηο πξάμεηο εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο. Καηόπηλ ηνύηνπ αηηνύκεζα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Να θέξεη αθηηλνινγηθή ιπρλία ζηαζεξήο
αλόδνπ, κε κία ή κε δύν εζηίεο θαη κε ηελ κηθξή εζηία 0.6 mm γηα επίηεπμε κεγάιεο
δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο. Να αλαθεξζεί ην κέγεζνο ηεο δεύηεξεο (κεγάιεο) εζηίαο,
πξνο αμηνιόγεζε» Γ. ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΟΤ • ηελ πξνδηαγξαθή 9
δεηείηαη: «Να δηαζέηεη ζύλδεζε USB κεηαθνξάο-απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 2500
εηθόλσλ» Σν πόζεο εηθόλεο κπνξνύλ λα απνζεθεπζνύλ ζε έλα USB κέζν εμαξηάηαη
από ηελ ρσξεηηθόηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ κέζνπ θαη όρη από ηνλ ππέξερν. Ο ππέξερνο
απιώο δίλεη απηή ηελ δπλαηόηεηα. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο σο εμήο: «Να
δηαζέηεη ζύλδεζε USB κεηαθνξάο-απνζήθεπζεο εηθόλσλ» • ηελ πξνδηαγξαθή 27
δεηείηαη: «Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ 200.000
έγρξσκσλ εηθόλσλ θαζώο θαη κλήκε θπκαηνκνξθώλ M-MODE θαη Doppler πάλσ
από 100sec. Μεγαιύηεξε κλήκε λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε» Οη σο άλσ
δεηνύκελεο ηηκέο απνθιείνπλ ην ζύλνιν ησλ εηαηξεηώλ. Πξνηείλνπκε ηελ
ηξνπνπνίεζή ηεο σο εμήο: «Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε
ηνπιάρηζηνλ 15.000 έγρξσκσλ εηθόλσλ θαζώο θαη κλήκε θπκαηνκνξθώλ M-MODE
θαη Doppler πάλσ από 50sec. Μεγαιύηεξε κλήκε λα αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε» Γ.
ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΘΔΝΟΤ • ηελ πξνδηαγξαθή 1 δεηείηαη: «Ζ
ηξάπεδα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληέρεη ην βάξνο αζζελνύο ηνπιάρηζηνλ 200kg
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ρσξίο ιεηηνπξγηθό πξόβιεκα. Μέζσ ηνπ ειεθηξν-πδξαπιηθνύ κεραληζκνύ λα
ππάξρεη δπλαηόηεηα: · Απμνκείσζεο ηνπ ύςνπο ηεο επηθαλείαο» Ζ σο άλσ
πξνδηαγξαθή πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζή
ηεο σο εμήο: «Ζ ηξάπεδα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληέρεη ην βάξνο αζζελνύο
ηνπιάρηζηνλ 180kg ρσξίο ιεηηνπξγηθό πξόβιεκα. Μέζσ ηνπ ειεθηξν-πδξαπιηθνύ
κεραληζκνύ λα ππάξρεη δπλαηόηεηα: · Απμνκείσζεο ηνπ ύςνπο ηεο επηθαλείαο» •
ηελ πξνδηαγξαθή 4 δεηείηαη: «Οξηδόληηα θίλεζε γηα εμσζσκαηηθή ιηζνηξηςία +/70mm θαη +/- 200mm γηα όιεο ηηο άιιεο νπξνινγηθέο επεκβάζεηο» Ζ σο άλσ
πξνδηαγξαθή πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζή
ηεο σο εμήο: «Οξηδόληηα θίλεζε γηα εμσζσκαηηθή ιηζνηξηςία +/- 70mm θαη +/150mm γηα όιεο ηηο άιιεο νπξνινγηθέο επεκβάζεηο.» • ηελ πξνδηαγξαθή 5 δεηείηαη:
«Κάζεηε θίλεζε πάλσ/θάησ ηνπιάρηζηνλ 330mm κε ειάρηζην ύςνο από ην έδαθνο
ηνπιάρηζηνλ 800mm» Ζ σο άλσ πξνδηαγξαθή πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα.
Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο σο εμήο: «Κάζεηε θίλεζε πάλσ/θάησ ηνπιάρηζηνλ
250mm κε ειάρηζην ύςνο από ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 800mm.» Δ. Έιεγρνο
ζπζηήκαηνο, Απεηθόληζε • ηελ πξνδηαγξαθή 1 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη εηδηθό
βξαρίνλα αλάξηεζεο 2 κεγάισλ νζνλώλ απεηθόληζεο αθήο θαη ρεηξηζκνύ,
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 21" γηα ηελ απεηθόληζε ηεο αθηηλνινγηθήο εηθόλαο θαζώο
θαη ηεο εηθόλαο από ελδννπξνινγηθή θάκεξα, ή άιιεο πεγέο. Μεγαιύηεξε δηάζηαζε
νζνλώλ ζα εθηηκεζεί ζεηηθά» Ζ απαίηεζε γηα εηδηθό βξαρίνλα γηα αλάξηεζε δύν
νζνλώλ πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκό ρσξίο νπζία θαζόηη ε εθάζηνηε εηαηξεία δηαζέηεη
ην δηθό ηεο ζηαζκό απεηθόληζεο θαη νη νζόλεο είηε κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε βξαρίνλα
είηε ζε ηξνρήιαην. Δηδηθόηεξα πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ηεο αγνξάο.
Δπηπιένλ αλαθέξεηαη όηη ε κηα από ηηο νζόλεο ζα ζπλδέεηαη κε ελδννπξνινγηθή
θάκεξα. Ζ ύπαξμε ελδννπξνινγηθήο θάκεξαο δελ έρεη λόεκα ζε κηα αίζνπζα
εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο (ε νπνία είλαη εθηόο ρεηξνπξγείσλ) θαζώο ε ιηζνηξηςία
δελ γίλεηαη δηνπξεζξηθά. Αληηζέησο είλαη ινγηθό λα δεηείηαη θαη ε ππεξερνγξαθηθή
εηθόλα εθόζνλ ην ζύζηεκα απνηειείηαη από C-ARM θαη ππέξερν. Δπίζεο ζην
θεθάιαην ΓΔΝΗΚΑ ζηελ πξνδηαγξαθή 13 αλαθέξεηαη όηη ην ζύζηεκα πξέπεη λα
ειέγρεηαη κέζσ νζόλεο αθήο ηνπιάρηζηνλ 19΄΄ ζε ηξνρήιαην είηε κέζα ζηελ αίζνπζα
είηε εθηόο γηα ιόγνπο αθηηλνβνιίαο. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο
σο εμήο: «Να δηαζέηεη 2 κεγάιεο νζόλεο απεηθόληζεο αθήο θαη ρεηξηζκνύ (είηε ζε
ηξνρήιαην είηε ζε βξαρίνλεο), δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 19" γηα ηελ απεηθόληζε ηεο
αθηηλνινγηθήο θαη ππεξερνγξαθηθήο εηθόλαο. Μεγαιύηεξε δηάζηαζε νζνλώλ ζα
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εθηηκεζεί ζεηηθά» • ηελ πξνδηαγξαθή 2 δεηείηαη: «Να είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ηνπ
ιηζνηξίπηε θαη ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ, θαζώο θαη ηπρόλ ελδνζθνπηθώλ ζπζθεπώλ
δηαθόξσλ θαηαζθεπαζηώλ, από ηηο νζόλεο αθήο ρεηξηζκνύ, ζηνλ βξαρίνλα αλάξηεζεο
θαη ζην ρώξν ηειερεηξηζκνύ» Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ελδνζθνπηθώλ ζπζθεπώλ
δηαθόξσλ θαηαζθεπαζηώλ πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα θαη κάιηζηα ρσξίο
ιόγν θαζώο όπσο εμεγήζακε θαη παξαπάλσ ζηελ αίζνπζα ιηζνηξηςίαο ε νπνία είλαη
εθηόο ρεηξνπξγείσλ δελ πξαγκαηνπνηνύληαη ελδνζθνπηθέο επεκβάζεηο. Δπηπιένλ πάιη
όπσο γξάςακε παξαπάλσ θαη δεηείηαη επίζεο θαη ζην θεθάιαην ΓΔΝΗΚΑ, θάπνην
νίθνη δηαζέηνπλ βξαρίνλεο αλάξηεζεο θαη θάπνηνη ηξνρήιαην ζηαζκό. Πξνηείλνπκε
ηελ ηξνπνπνίεζε σο εμήο: «Να είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο ηνπ ιηζνηξίπηε, ηνπ ππεξήρνπ
θαη ηνπ αθηηλνζθνπηθνύ από ηηο νζόλεο αθήο ρεηξηζκνύ, εληόο ηεο αίζνπζαο ή από
ηνλ ρώξν ηειερεηξηζκνύ» • ηελ πξνδηαγξαθή 6 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη ινγηζκηθό
βάζεο δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζεο αζζελώλ κε ηηο αθόινπζεο δπλαηόηεηεο: a.
επεμεξγαζίαο εηθόλαο θαη δεδνκέλσλ ζεξαπείαο, b. παξαθνινύζεζεο πνιιαπιώλ
ιίζσλ c. παξαθνινύζεζεο πνιιαπιώλ νπξνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ (ιηζνηξηςία, PCNL,
URS θιπ) d. ηζηνξηθνύ, ηαηξηθώλ αλαθνξώλ, e. ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο κε
γξαθήκαηα» Οη σο άλσ δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλν
ζύζηεκα ηεο αγνξάο. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Να
δηαζέηεη ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζεο αζζελώλ. Να αλαθεξζνύλ νη
δπλαηόηεηεο πξνο αμηνιόγεζε.» • ηελ πξνδηαγξαθή 8 δεηείηαη: «Να έρεη
ελζσκαησκέλε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε ελδννπξνινγηθέο ζπζθεπέο, κε
δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο ελδννπξνινγηθήο εηθόλαο θαη ησλ παξακέηξσλ
ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνύ ηνπο, από ην ίδην ρεηξηζηήξην κε ην ππόινηπν ζύζηεκα»
Όπσο αλαθέξακε θαη ζε άιιεο παξαηεξήζεηο καο εθηόο ηνπ όηη πξνζδηνξίδεη
ζύζηεκα ζπγθεθξηκέλν ηεο αγνξάο επηπιένλ δελ έρεη λόεκα κηα ηέηνηα δπλαηόηεηα ζε
κηα αίζνπζα εμσζσκαηηθήο ιηζνηξηςίαο (ε νπνία είλαη εθηόο ρεηξνπξγείσλ).
Πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο. Ε. Γεληθνί όξνη - Πηζηνπνηεηηθά
• ηελ πξνδηαγξαθή 13 δεηείηαη: «Να ζπλνδεύεηαη κε ηα Σερληθά εγρεηξίδηα
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο όπσο θαη εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ζηα
Διιεληθά,

επί

πνηλή

απνθιεηζκνύ.»

Σα

ηερληθά

εγρεηξίδηα

επηζθεπήο

αληηκεησπίδνληαη από ηνπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο σο δεδνκέλα εκπνξηθνύ
ραξαθηήξα ηα νπνία ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο θαη γηα ηνλ ιόγν απηόλ δελ
δηαλέκνληαη. Γηαηίζεληαη κόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο ν
λόκνο 4412/2016 νξίδεη ζην ά. 92 παξ. 4 όηη: «Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο
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ζπκκεηνρήο θαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή
γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. ηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 53 κπνξεί λα νξίδεηαη όηη ελεκεξσηηθά θαη
ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθό ηερληθό πεξηερόκελν
κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιώζζα, ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε
ζηελ ειιεληθή. Όπσο άιισζηε δεηείηαη θαη ζηελ πξνδηαγξαθή 16 πξνηείλνπκε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Να ζπλνδεύεηαη κε ηα Σερληθά εγρεηξίδηα
ζπληήξεζεο όπσο θαη εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ζηα Διιεληθά ή ζηα
Αγγιηθά, επί πνηλή απνθιεηζκνύ. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα
ζπλνδεύεηαη θαη από ηα εγρεηξίδηα επηζθεπήο (service manuals) ζηα Διιεληθά ή ζηα
Αγγιηθά» • ηελ πξνδηαγξαθή 14 δεηείηαη: «Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα
εθπαηδεύζεη κε δηθά ηνπ έμνδα κεηάβαζεο θαη δηακνλήο, ζηνπο ρώξνπο ηεο εηαηξίαο
ηνπ, ηξείο (3) ηερληθνύο ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαη λα
ηνπο πξνκεζεύζεη κε ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο πηζηνπνίεζε θαη ζα
είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο.» Ζ σο άλσ απαίηεζε δελ ζπλάδεη κε ηνλ όγθν ηνπ ζπζηήκαηνο θαζώο
είλαη αδύλαην κηα εηαηξεία λα έρεη εγθαηεζηεκέλν ζηνπο ρώξνπο ηεο ηέηνηνπ
κεγέζνπο ζύζηεκα. Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί θάιιηζηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζύζηεκα
πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην Ννζνθνκείν, όπσο άιισζηε γίλεηαη ζε παξόκνηνπ κεγέζνπο
ζπζηήκαηα (Αμνληθνύο ηνκνγξάθνπο, Μαγλεηηθνύο ηνκνγξάθνπο θιπ). Πξνηείλνπκε
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο όπσο παξαθάησ: «Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη
λα εθπαηδεύζεη ηξείο (3) ηερληθνύο ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ θαη λα ηνπο πξνκεζεύζεη κε ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο.» • ηελ
πξνδηαγξαθή 17 δεηείηαη: «Οη ιεηηνπξγίεο, ελδείμεηο θαη εληνιέο ζηα monitors λα
είλαη ζηα Διιεληθά.» ύκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 πεξί
ελαξκόληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ
«πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ», ζην άξζξν κε ηίηιν ‘Διεύζεξε θπθινθνξία,
πξντόληα εηδηθνύ πξννξηζκνύ’, νξίδεηαη ζηε παξ. 1.’ Γελ εκπνδίδεηαη ε δηάζεζε ζηελ
αγνξά θαη ε έλαξμε ρξήζεο ησλ πξντόλησλ πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 17 θαη ε νπνία δειώλεη όηη ηα πξντόληα έρνπλ απνηειέζεη
αληηθείκελν αμηνιόγεζεο ηεο ζπκκόξθσζήο ηνπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.’ ηε δε
παξάγξαθν 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ όπνπ νξίδεηαη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε θαη ηνλ αζζελή ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα I ζεκείν 13,
πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο ζηελ Διιεληθή γιώζζα, θαηά ηελ παξάδνζε
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ζηνλ ηειηθό ρξήζηε, είηε πξόθεηηαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε είηε γηα άιιε,
πξνβιέπεη, πξνθεηκέλνπ γηα πξντόληα πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα
επαγγεικαηηθή ρξήζε, ηελ εμαίξεζε από ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηεο Διιεληθήο
γιώζζαο ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ζεκείν 13, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ
αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ηδίσο ηελ ηπρόλ δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ησλ ελ ιόγσ
ελδείμεσλ κέζσ ελαξκνληζκέλσλ ή αλαγλσξηζκέλσλ ζπκβόισλ ή άιισλ κέηξσλ,
θαζώο θαη ηνλ πξνβιεπόκελν ηύπν ρξήζεο ηνπ πξντόληνο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη
ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Με
δεδνκέλε ηε παξαπάλσ πξόβιεςε θαη ηε δηαπίζησζε όηη αλαγλσξηζκέλνη
παγθνζκίσο θαηαζθεπαζηέο αμηόπηζηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ δηαζέηνπλ
λνκίκσο ηα κεραλήκαηα ζηελ επξσπατθή αγνξά κε ελδείμεηο ζηελ επηηξεπόκελε
επίζεκε αγγιηθή γιώζζα, αηηνύκαζηε ελόςεη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη πξνο
απνθπγή πεξηνξηζκνύ ηνπ αληαγσληζκνύ όπσο επαλαδηαηππσζεί ε απαίηεζε σο εμήο:
«Οη ιεηηνπξγίεο, ελδείμεηο θαη εληνιέο ζηα monitors λα είλαη ζηα Διιεληθά ή ζηα
Αγγιηθά.»
Με ηηκή, Γηώξγνο Υξνλάθεο Senior Product Manager Δλδνζθνπηθό Σκήκα

Άπθπο 3η ΦΑΗ
ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
Όνομα KARL
Email infoΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
STORZ
Ημ/νία25/05/2018
gr@karlstorz.com ΔΞΩΩΜΑΣΙΚΟΤ
ΜΔΠΔ
ΛΙΘΟΣΡΙΠΣΗ
(CPV 33153000)
Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» Τπόςε :
Δπηηξνπήο ύληαμεο Πξνδηαγξαθώλ Αζήλα, 25 Μαΐνπ 2018 ΘΔΜΑ: Παξαηεξήζεηο
επί ηεο 3εο Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ Πξνκήζεηα
Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε (CPV 33153000) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ
Αμηόηηκνη Κύξηνη, αο ππνβάιινπκε αθνινύζσο ηηο παξαηεξήζεηο καο επί ησλ
πξνδηαγξαθώλ ηεο 3εο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
Πξνκήζεηα Δμσζσκαηηθνύ Ληζνηξίπηε, ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο. - Πξνδηαγξαθή
ΓΔΝΗΚΑ, 9 Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα ηελ βειηίσζε ηεο
αθξίβεηαο εληνπηζκνύ, θαη ηελ ζαθή απεηθόληζε ησλ κεζνιαβνύλησλ κνξθσκάησλ
ζηελ πνξεία ηεο δέζκεο, γηα ηελ απνθπγή δνκώλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε κεηάδνζε ηνπ
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θξνπζηηθνύ θύκαηνο. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο, σο
αθνινύζσο: Να δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε ηζνθεληξηθό νκναμνληθό εληνπηζκό, κέζσ
ππεξήρσλ θαη κέζσ αθηηλνζθόπεζεο, κε ηελ θεθαιή ιηζνηξηςίαο. - Πξνδηαγξαθή
ΜΟΝΑΓΑ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ, 12 Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο, γηα
ηελ βειηίσζε ησλ ηερληθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ πιήξε απνθπγή
δεκηνπξγίαο ηπρόλ θπζαιίδσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ δηεπθόιπλζε θαη επηηάρπλζε
ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ζεξαπείαο, σο αθνινύζσο: «Να δηαζέηεη
ζύζηεκα εμαέξσζεο ηνπ λεξνύ ηεο θεθαιήο, ώζηε λα απνθεύγεηαη ην θαηλόκελν
δεκηνπξγίαο θπζαιίδσλ από ηελ ελέξγεηα ηνπ θξνπζηηθνύ θύκαηνο. Δηδάιισο, εάλ
από ηελ ελέξγεηα ζην λεξό ηεο θεθαιήο δεκηνπξγνύληαη θπζαιίδεο, λα δηαζέηεη
ζύζηεκα νπηηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ θπζαιίδσλ δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζην
ρξήζηε γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπο δηαζθαιίδνληαο κηθξόηεξε ρξήζε ελέξγεηαο θαη
κηθξόηεξνπο ρξόλνπο ζεξαπείαο. Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο απνκάθξπλζεο ησλ
θπζαιίδσλ από ηνλ ρεηξηζηή, πξνο αμηνιόγεζε.» - Πξνδηαγξαθή ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ
ΜΖΥΑΝΖΜΑ (C-ARM), 2 & 3 Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ,
θαζώο ε 2 δεηά 75cm θαη ε 3 δεηά 95cm απόζηαζε κεηαμύ ιπρλίαο θαη «εληζρπηή».
Πξνηείλνπκε ηελ απαινηθή ηνπ όξνπ «εληζρπηή» θαζώο έηζη απνθιείνληαη
ζπζηήκαηα πην ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κε επίπεδν αληρλεπηή εηθόλαο (flat panel
detector). Πξνηείλνπκε ηελ αθόινπζε δηαηύπσζε: «Ο βξαρίνλαο ηνπ C-arm λα
ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ην ιηζνηξίπηε θαη λα δηαζέηεη επαξθή ειεύζεξν ρώξν αλάκεζα
ζηε ιπρλία θαη ζηνλ αληρλεπηή εηθόλαο. Να αλαθεξζεί ε απόζηαζε κεηαμύ ιπρλίαο
θαη αληρλεπηή εηθόλαο, πξνο αμηνιόγεζε. Να δύλαηαη λα εθηειεί απηόκαηα θαη
ειεθηξνθίλεηα, ηζνθεληξηθέο θηλήζεηο, ηνπιάρηζηνλ ±30ν γηα ηελ ζηόρεπζε ηνπ
ιίζνπ.» - Πξνδηαγξαθή ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (C-ARM), 4 Πξνηείλνπκε
ηελ απαινηθή ηεο πξνδηαγξαθήο, θαζώο ε δηαηύπσζε ηέηνησλ αξηζκεηηθώλ
δεδνκέλσλ γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ C-arm ζέηεη πεξηνξηζκνύο γηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια
θαη πινπνηήζεηο, ελώ αθνξά ρξεζηκόηεηα ζε δηαδηθαζίεο πέξαλ ηεο ιηζνηξηςίαο. Πξνδηαγξαθή

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ

ΜΖΥΑΝΖΜΑ

(C-ARM),

19-20-21-22

Ζ

δηαηύπσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθώλ κε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλα ζε
εληζρπηή εηθόλαο θαη θάκεξαο CCD, πεξηνξίδεη ηεο δπλαηόηεηεο πεξηγξάθνληαο
ζπζηήκαηα παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο ώζηε λα
πεξηιακβάλνληαη θαη ζπζηήκαηα ηεο πιένλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε flat panel
detector. Πξνηείλνπκε ηελ αθόινπζε δηαηύπσζε: «Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλίρλεπζεο
ηεο εηθόλαο, είηε κε εληζρπηή εηθόλαο ηξηπινύ πεδίνπ θαη θάκεξα CCD 1Kx1K 16bit
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ηνπιάρηζηνλ, είηε θαηά πξνηίκεζε κε επίπεδν αληρλεπηή εηθόλαο (flat panel detector)
επηθάλεηαο ηνπιάρηζηνλ 205x205mm θαη αλάιπζε 1300x1300 pixels 16bit
ηνπιάρηζηνλ. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο δόζεο. (KV θαη mA).» Πξνδηαγξαθή ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (C-ARM), 25 Πξνηείλνπκε ηελ
απαινηθή ηεο πξνδηαγξαθήο. Ζ απαηηνύκελε ιεηηνπξγία δελ έρεη ζρέζε κε ηε
ιηζνηξηςία, θαη πεξηνξίδεη ηελ επηινγή ζε ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ρσξίο νθέιε. Πξνδηαγξαθή ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (C-ARM), 23 & 30 Πξνηείλνπκε
ηελ απαινηθή ηεο πξνδηαγξαθήο 30, θαζώο θαιύπηεηαη πιήξσο από ηελ 23. Πξνδηαγξαθή ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ (C-ARM), 31 Πξνηείλνπκε ηελ
απαινηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο. Σα ζπζηήκαηα ιηζνηξηςίαο πνπ είλαη
ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλα ζπλεξγάδνληαη κε επίζεο ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλα C-arm θαη
δελ απαηηείηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ελόο σο πξνο ην άιιν. Γηαζθαιίδεηαη έηζη ε ζσζηή
γεσκεηξηθή ζύδεπμε θαη επζπγξάκκηζε ζηνλ εληνπηζκό-ζηόρεπζε ηνπ ιίζνπ. Πξνδηαγξαθέο ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΖΥΟΤ, 7 & 27 Οη πξνδηαγξαθέο 7 & 27 έξρνληαη
ζε αληίζεζε κεηαμύ ηνπο, θαζώο πεξηγξάθνπλ ην CINE MODE κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο.
Ζ πξνδηαγξαθή 27 ππεξβάιιεη. Πξνηείλνπκε ηελ απαινηθή ηεο 27 θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο 7, σο αθνινύζσο: «Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία CINE MODE
ηνπιάρηζηνλ 45.000 εηθόλσλ» - Πξνδηαγξαθέο ΤΚΔΤΖ ΤΠΔΡΖΥΟΤ, 17
Πξνηείλνπκε ηελ απαινηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο, θαζώο δελ έρεη
ρξεζηκεύεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο κόλν ηνπ ππεξήρνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο
ξεύκαηνο. Δάλ όιν ην ζύζηεκα ηξνθνδνηείηαη από UPS ε κπαηαξία είλαη πεξηηηή.
Αιιηώο, δελ πξόθεηηαη γηα δηαδηθαζία θξίζηκε γηα ηνλ αζζελή, θαη όια ηα ππόινηπα
ππνζπζηήκαηα ηνπ ιηζνηξίπηε ζα είλαη ζβεζηά. - Πξνδηαγξαθέο ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ
ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΘΔΝΟΤ, 3, 4, 5 Πξνηείλνπκε ηνλ ζπλδπαζκό θαη δηεύξπλζε ησλ
πξνδηαγξαθώλ απηώλ σο αθνινύζσο: «Να δηαζέηεη δηακήθε θίλεζε ηνπιάρηζηνλ
420mm, εγθάξζηα ηνπιάρηζηνλ 140mm θαη θαζ’ ύςνο ηνπιάρηζηνλ 290mm.» Πξνδηαγξαθή ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΘΔΝΟΤ, 6 Πξνηείλνπκε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο, σο αθνινύζσο: «Όιεο νη θηλήζεηο λα γίλνληαη
ειεθηξνκεραληθά.» - Πξνδηαγξαθέο ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΘΔΝΟΤ, 7 & 8
Πξνηείλνπκε ηελ απαινηθή ηεο πξνδηαγξαθήο 8, θαη ηελ δηεύξπλζε ηεο
πξνδηαγξαθήο 7, σο αθνινύζσο: «Δύξνο Trendelenburg -15ν ηνπιάρηζηνλ (θεθάιη
θάησ)» - Πξνδηαγξαθή ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ, 16 Δηδηθά ηα ηερληθά
εγρεηξίδηα επηζθεπήο σο δεδνκέλα εκπνξηθνύ ραξαθηήξα ηα νπνία ρξήδνπλ εηδηθήο
πξνζηαζίαο θαη δελ δηαλέκνληαη. Γηαηίζεληαη ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο ηνπ
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ζπζηήκαηνο, θαηά ηελ παξάδνζε. Δπίζεο ηα ηερληθά εγρεηξίδηα είλαη εηδηθνύ ηερληθνύ
πεξηερνκέλνπ θαη δελ απαηηείηαη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Υξεζηκνπνηείηαη ε
αγγιηθή. Πξνηείλνπκε ηελ αθόινπζε δηαηύπσζε: «Να παξαδνζεί κε ηα ηερληθά
εγρεηξίδηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζηα Αγγιηθά θαη εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ θαη
ιεηηνπξγίαο ζηα Διιεληθά ή ζηα αγγιηθά, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.» - Πξνδηαγξαθή
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ –

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ, 17

ύκθσλα κε ηελ κε αξηζκ.

ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 πεξί ελαξκόληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ», ζην άξζξν κε ηίηιν
‘Διεύζεξε θπθινθνξία, πξντόληα εηδηθνύ πξννξηζκνύ’, νξίδεηαη ζηε παξ. 4.’ ηνπ
άξζξνπ 11.’ όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε θαη ηνλ
αζζελή ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα I ζεκείν 13, πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο
ζηελ Διιεληθή γιώζζα, θαηά ηελ παξάδνζε ζηνλ ηειηθό ρξήζηε, είηε πξόθεηηαη γηα
επαγγεικαηηθή ρξήζε είηε γηα άιιε, πξνβιέπεη, πξνθεηκέλνπ γηα πξντόληα πνπ
πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, ηελ εμαίξεζε από ηελ
ππνρξεσηηθή ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η,
ζεκείν 13, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ηδίσο ηελ ηπρόλ
δπλαηόηεηα αλαγξαθήο ησλ ελ ιόγσ ελδείμεσλ κέζσ ελαξκνληζκέλσλ ή
αλαγλσξηζκέλσλ ζπκβόισλ ή άιισλ κέηξσλ, θαζώο θαη ηνλ πξνβιεπόκελν ηύπν
ρξήζεο ηνπ πξντόληνο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ησλ
πιεξνθνξηώλ απηώλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Με δεδνκέλε ηε παξαπάλσ πξόβιεςε
θαη

ηε

δηαπίζησζε

όηη

παγθνζκίσο

αλαγλσξηζκέλνη

θαηαζθεπαζηέο

ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ δηαζέηνπλ λνκίκσο ηα κεραλήκαηα ζηελ επξσπατθή
αγνξά κε ελδείμεηο ζηελ επηηξεπόκελε επίζεκε αγγιηθή γιώζζα, Πξνηείλνπκε ηελ
αθόινπζε δηαηύπσζε: «Οη ιεηηνπξγίεο, ελδείμεηο θαη εληνιέο ζηα monitors λα είλαη
ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά.»
Με εθηίκεζε, Βνύιγαξεο Παλαγηώηεο Τπεύζπλνο Πσιήζεσλ
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