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Αξ. πξση. SA-414/18 ΘΔΜΑ: Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Πξoκήζεηα
ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (CPV 33124000-5) γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ. Δίδνο: χζηεκα
Φεθηαθήο Μαζηνγξαθίαο κε Σνκνζχλζεζε. Κχξηνη, Ζ
εηαηξεία καο αληηπξνζσπεχεη ηνλ θνξπθαίν θαη παγθνζκίσο
αλαγλσξηζκέλν ςεθηαθφ καζηνγξάθν SELENIA
DIMENSIONS θαηαζθεπήο ηνπ Ακεξηθαληθνχ Οίθνπ
HOLOGIC , βξαβεπκέλνπ απφ ην Οξγαληζκφ FROST &
SULLIVAN θαη δηαζέηνληαο ην έηνο 2015 ην 42% ηεο
παγθφζκηαο αγνξάο ςεθηαθψλ καζηνγξάθσλ αιιά θαη ην
80% ηεο ζρεηηθήο αγνξάο κεραλεκάησλ ηνκνζχλζεζεο ζε
ΖΠΑ. Δπηπιένλ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε
HOLOGIC είλαη ε κνλαδηθή εηαηξεία πνπ έρεη απνδείμεη ηελ
ππεξνρή ηεο 2D & 3D ςεθηαθήο καζηνγξαθίαο ζε ζρέζε κε
ηελ θιαζηθή 2D ςεθηαθή καζηνγξαθία κε ηελ εθαξκνγή
ησλ εηδηθά κειεηεκέλσλ επί ζεηξά εηψλ θαη απνθιεηζηηθά
ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ ηελ HOLOGIC ηερληθψλ
παξακέηξσλ ηνκνζχλζεζεο. Δηδηθφηεξα , νη πιένλ
πξφζθαηεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο κε ηελ ρξήζε ηνπ
Φεθηαθνχ Μαζηνγξάθνπ SELENIA DIMENSIONS γηα ηνλ
ζπλδπαζκφ 2D θαη 3D ςεθηαθήο καζηνγξαθίαο απέδεημαλ
φηη εμαζθαιίδεηαη : • 40% αχμεζε ζηελ αλίρλεπζε ησλ
δηεζεηηθψλ θαξθίλσλ • 27% αχμεζε ζηελ αλίρλεπζε
θαξθίλσλ (δηεζεηηθψλ θαη κε δηεζεηηθψλ) • 15% κείσζε ζε
ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα Δπίζεο επηζεκαίλνπκε φηη ε

Αλαδήηεζε
Γηαβνπιεχζε
σλ

ηερλνινγία ηνκνζχλζεζεο ηεο HOLOGIC είλαη ε κνλαδηθή
πηζηνπνηεκέλε σο πξνο ηελ αλσηεξφηεηά ηεο ζε ζρέζε κε
ηελ 2D ςεθηαθή καζηνγξαθία εηδηθά γηα ηηο γπλαίθεο κε
ππθλνχο καζηνχο. “FDA approved as superior to standard
2D mammography for routine breast cancer screening of
women with dense breast” Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο
γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Φεθηαθνχ Μαζηνγξάθνπ απφ ην
Ννζνθνκείν ζαο είλαη 250.000€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ Φ.Π.Α. ηε βαζηθή ζχλζεζε δεηνχληαη επηπιένλ ε
δπλαηφηεηα Σνκνζχλζεζεο καζηνχ DBT , ζθηαγξαθηθψλ ,
ζπλζεηηθήο 2D καζηνγξαθίαο θαζψο θαη ην ζχζηεκα
ζηεξενηαθηηθήο βηνςίαο . αο ελεκεξψλνπκε φηη ν
δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ
πξνκήζεηα καζηνγξάθνπ ηνκνζχλζεζεο ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο θαη ζε θακία πεξίπησζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ επηπιένλ πςεινχ θφζηνπο δπλαηνηήησλ . Οη
κνλαδηθέο θαη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο, πνπ αλαιπηηθά ζαο
αλαθέξακε παξαπάλσ θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ ππνβνιή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ ηελ εηαηξεία καο, ζηνλ
επηθείκελν δηαγσληζκφ. Θεσξνχκε φηη θαη νη άιινη
πξνκεζεπηέο ςεθηαθψλ καζηνγξάθσλ δελ ζα είλαη ζε ζέζε
λα ππνβάιινπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ δεηνχκελε
απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχλζεζε. Πξνθεηκέλνπ λα
είλαη ππάξμεη ε δπλαηφηεηα απφ ηελ εηαηξεία καο λα
ζπκκεηάζρεη ζηνλ επηθείκελν δηαγσληζκφ κε ππνβνιή
πξνζθνξάο δεηνχκε λα απμεζεί ν πξνυπνινγηζκφο γηα ην ελ
ιφγσ είδνο θαηά ηνπιάρηζηνλ 50% , άιισο νη επηπιένλ
αλαθεξφκελεο ζηελ βαζηθή ζχλζεζε δπλαηφηεηεο λα
δεηεζνχλ πξνο επηινγή . TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ «Σν ζχζηεκα λα είλαη ην
λεφηεξν κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ πνπ πιεξεί ηηο
αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ζην νπνίν έρνπλ αλαπηπρζεί
θαη εθαξκφδνληαη νη λεφηεξεο ηερληθέο ιήςεο φπσο
ηνπιάρηζηνλ απηέο ηεο ρξήζεο ζθηαγξαθηθψλ πνπ ζα
πξνζθεξζνχλ ζηε βαζηθή ζχλζεζε θαζψο θαη άιιεο λέσλ
πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ ρσξίο λα απαηηείηαη αιιαγή
ζπζηήκαηνο.» Ζ καζηνγξαθία κε ζθηαγξαθηθή νπζία
απνηειεί ήδε κηα λέα αξρφκελε ηερληθή, εηδηθφηεξα γηα
αλίρλεπζε επηπιένλ εζηηψλ θαζψο θαη γηα δηαθνξνδηάγλσζε
χπνπησλ επξεκάησλ, θαζψο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη
ελδερνκέλσο ηελ καγλεηηθή καζηνγξαθία καζηνχ .
Δπηπιένλ, ελδείθλπηαη γηα αζζελείο πνπ έρνπλ αληέλδεημε
ζηε καγλεηηθή καζηνγξαθία/ ηνκνγξαθία. Δπίζεο, θαζψο
ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα απφ άιια εξγαζηήξηα
,ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα κειινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ
ηκήκαηνο εθφζνλ ζα εμνπιηζηεί κε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο
ζχζηεκα ςεθηαθήο καζηνγξαθίαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε
θαη δεδνκέλνπ αθελφο ηνπ κηθξνχ δηαζέζηκνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο γηα έλαλ ζχγρξνλν

καζηνγξάθν ηνκνζχλζεζεο θαη αθεηέξνπ ηνπ πςεινχ
θφζηνπο ηνπ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πξσηνθφιινπ
καζηνγξαθίαο ζθηαγξαθηθψλ CEDM TM , πξνηείλνπκε
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε ζπκκεηνρή ζηνλ
δηαγσληζκφ ηεο εηαηξίαο καο αιιά θαη άιισλ εηαηξηψλ, ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο : «Σν ζχζηεκα λα
είλαη ην λεφηεξν κνληέιν ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ Οίθνπ πνπ
πιεξεί ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ζην νπνίν έρνπλ
αλαπηπρζεί θαη εθαξκφδνληαη νη λεφηεξεο ηερληθέο ιήςεο
φπσο ηνπιάρηζηνλ απηέο ηεο ρξήζεο ζθηαγξαθηθψλ πνπ ζα
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή , θαζψο θαη άιιεο λέσλ
πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ ρσξίο λα απαηηείηαη αιιαγή
ζπζηήκαηνο.» ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ ΑΝΟΓΟ • «Ζ
άλνδνο λα δηαζέηεη θαηάιιειε ηερλνινγία. Να δηαζέηεη
(επηζπκεηφ θαη ζα αμηνινγεζεί) δχν δηαθνξεηηθά πιηθά (φρη
θξάκα) αλά κέγεζνο εζηίαο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
δεκηνπξγία θαζκάησλ αθηηλνβφιεζεο πςειήο
δηεηζδπηηθφηεηάο θαη ρακειήο δφζεο αθφκα θαη ζηνπο
κεγάινπο θαη ππθλνχο καζηνχο» Δπηζεκαίλνπκε φηη ε
θαηαζθεπαζηηθή πξαθηηθή ηεο αλφδνπ δηπιήο ηξνρηάο είλαη
παιαηφηεξε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ δχν κφλν
ζπγθεθξηκέλνπο Καηαζθεπαζηηθνχο Οίθνπο ( GE &
SIEMENS ) ελσ δελ έρεη θιηληθή εθαξκνγή εηδηθά γηα ηελ
ςεθηαθή καζηνγξαθία θαζψο δελ πξνζδίδεη θαλέλα θιηληθφ
πιενλέθηεκα. Αληίζεηα θαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή γηα ηελ
ςεθηαθή καζηνγξαθία δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε ηξνρηά
Βνιθξακίνπ είλαη πιενλεθηηθφηεξε έλαληη ηεο θιαζηθήο
ηξνρηάο Μνιπβδελίνπ ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ιπρληψλ δηπιήο
ηξνρηάο, ε ηξνρηά Μνιπβδελίνπ δελ έρεη θιηληθή εθαξκνγή.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή αλφδνπ δηπιήο ηξνρηάο δελ
ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ νχηε θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο
δηαβνπιεπκέλεο πξνδηαγξαθέο ζπζηεκάησλ ςεθηαθήο
καζηνγξαθίαο ηνπ ΔΚΔΒΤΛ . Χο εθ ηνχηνπ δεηάκε ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο : «Ζ άλνδνο λα
δηαζέηεη θαηάιιειε θαη ζχγρξνλε ηερλνινγία ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε δεκηνπξγία θαζκάησλ αθηηλνβφιεζεο πςειήο
δηεηζδπηηθφηεηάο θαη ρακειήο δφζεο αθφκα θαη ζηνπο
κεγάινπο θαη ππθλνχο καζηνχο. Να δνζνχλ ζηνηρεία πξνο
αμηνιφγεζε» ΣΟΜΟΤΝΘΔΖ • «Να δηαζέηεη ζχζηεκα
απνθνπήο ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ ιήςε.»
Δπηζεκαίλνπκε φηη ε ηνκνζχλζεζε είλαη εμέηαζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο πιέγκα «grid». Σν πιέγκα
ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ζηηο 2D ιήςεηο γηα κείσζε ηεο
ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο ελψ ζηηο 3D αθαηξείηαη
απηφκαηα πξνο εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. Χο εθ ηνχηνπ
πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο:
«Να πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο απνθνπήο ζθεδαδφκελεο αθηηλνβνιίαο »
Δπηπιένλ, κε γλψκνλα ηελ πξνκήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο

ζχγρξνλνπ θαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, πξνηείλνπκε ηελ
πξνζζήθε ησλ θάησζη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζηελ
παξάγξαθν ηεο Σνκνζχλζεζεο ψζηε λα πξνζθεξζνχλ
αμηφπηζηεο ηερληθέο ηνκνζχλζεζεο πξνο φθεινο ησλ
εμεηαδφκελσλ γπλαηθψλ: « Να δνζνχλ κειέηεο απφ ηηο
νπνίεο πξνθχπηεη ε βειηίσζε ηεο δηαγλσζηηθήο αμίαο θαη ε
αχμεζε ζηελ αληρλεπζηκφηεηα ησλ θαξθίλσλ κε ρξήζε ηεο
πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ ηνκνζχλζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 2D
καζηνγξαθία θαη λα θέξεη απνδεδεηγκέλα εηδηθή
πηζηνπνίεζε επξσπατθνχ ή δηεζλνχο νξγαληζκνχ γηα ηελ
ζρεηηθή ππεξνρή θαη εηδηθά γηα ηηο γπλαίθεο κε ππθλνχο
καζηνχο» «Ο ρξφλνο εμέηαζεο ηνκνζχλζεζεο λα είλαη ν
κηθξφηεξνο δπλαηφο (<5sec αλά ιήςε) πξνο απνθπγήλ
θηλήζεσλ ηεο αζζελνχο θαη αιιά ψζηε λα είλαη θαηάιιειν
θαη γηα πξνιεπηηθή καζηνγξαθία (Screening).» «Θα
αμηνινγεζεί ζεηηθά ε ζπλερφκελε θίλεζε ηεο ιπρλίαο πξνο
απνθπγή artifacts θαη γηα ηελ ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ
εμέηαζεο» ΣΔΡΔΟΣΑΚΣΗΚΖ ΒΗΟΦΗΑ «Να πξνζθεξζεί
ζηε βαζηθή ζχλζεζε ζχζηεκα 2D βηνςίαο κε ηα αληίζηνηρα
πίεζηξα πνπ δηαζέηεη ν θαηαζθεπαζηήο.» Όπσο
πξναλαθέξζεθε θαη δεδνκέλνπ αθελφο ηνπ κηθξνχ
δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο γηα έλαλ
ζχγρξνλν καζηνγξάθν ηνκνζχλζεζεο θαη αθεηέξνπ ηνπ
πςεινχ θφζηνπο ησλ επηπιένλ πξσηνθφιισλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ ηεο ζηεξενηαθηηθήο
βηνςίαο , πξνηείλνπκε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο εηαηξίαο καο αιιά θαη
άιισλ εηαηξηψλ, ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο
: «Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζχζηεκα ζηεξενηαθηηθήο
βηνςίαο ηφζν ζηηο ζπκβαηηθέο ιήςεηο (2D) φζν θαη ζηηο
ιήςεηο ηνκνζχλζεζεο (3D) πξαγκαηνπνηψληαο έηζη βηνςίεο
θαη ζηηο αιινηψζεηο πνπ είλαη νξαηέο κφλν ζε
ηνκνζπλζεηηθέο εηθφλεο» Δπηπιένλ κε γλψκνλα ηελ
πξνκήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο ζχγρξνλνπ θαη πςειψλ
πξνδηαγξαθψλ, πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ησλ θάησζη
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ψζηε λα πξνζθεξζνχλ αμηφπηζηεο
ηερληθέο πξνο φθεινο ησλ εμεηαδφκελσλ γπλαηθψλ: χζηεκα
CAD & ινγηζκηθφ αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο –
παξαθνινχζεζεο ηεο ππθλφηεηαο ησλ καζηψλ. Να
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζχζηεκα CAD γηα ηελ
ππνβνήζεζε ηεο δηάγλσζεο αληρλεχνληαο πεξηνρέο
απνηηηαλψζεσλ ή θαη χπνπηεο κάδεο. Να πξνζθεξζεί θαη ε
δπλαηφηεηα απεηθφληζεο χπνπησλ πεξηνρψλ θαη ζηηο 3D
ιήςεηο. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή (θαη ζα ζπλεθηηκεζεί
πξνζζεηηθά), ζχζηεκα / ινγηζκηθφ αληηθεηκεληθήο
αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ππθλφηεηαο ησλ
καζηψλ ην νπνίν ζα δίλεη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο
ππθλφηεηαο ηνπ καζηνχ ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ ιίπνπο
θαη ηλψδνπο ηζηνχ αιιά θαη ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζε

αληηζηνηρία BIRADS. Να κπνξεί λα παξέρεη ζπγθξηηηθά
ζηνηρεία κε πξνεγνχκελεο καζηνγξαθίεο θαη λα
πεξηγξαθνχλ νη δπλαηφηεηέο ηνπ. Οη σο άλσ παξαηεξήζεηο
καο γίλνληαη κε γλψκνλα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιένλ
θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο κε απμεκέλεο θιηληθέο εθαξκνγέο
πξνο φθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ησλ
εμεηαδνκέλσλ γπλαηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ ηζφηηκε
ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο. ηελ δηάζεζε ζαο γηα
νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, Γ.
ηαθαξίθα Μεραληθφο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Γηεχζπλζε
Απεηθνληζηηθνχ Σκήκαηνο
Άξζξν Γεκόζηα
δηαβνύιεπζε ηερληθώλ
Ζκ/λία
πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ
support@armor.gr πξνκήζεηα πζηήκαηνο
12/10/2018
Φεθηαθήο Μαζηνγξαθίαο κε
ηνκνζύλζεζε
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ηo πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο Γεχηεξεο (Β) Γεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ - Diagnostics and radiodiagnostic devices and
supplies θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα
ηελ πξνκήζεηα πζηήκαηνο Φεθηαθήο Μαζηνγξαθίαο κε
ηνκνζχλζεζε κε Αξ. πξσηνθφιινπ 22243/08-10-2018
αλαθνξηθά κε: Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ Να
πξνζθεξζεί θαη' επηινγή εγρπηήο ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ
κνλνχ απινχ γηα ηελ έγρπζε ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ αληίζεζεο
ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε: ηεο δπλαηφηεηαο εμέηαζεο
ππθλψλ καζηψλ θαζψο θαη λέσλ εθαξκνγψλ φπσο εμέηαζε
κε ζθηαγξαθηθφ πνπ δηαζέηεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: Να
είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηξνρήιαηνο, θαηάιιεινο γηα
ηελ έγρπζε ζθηαγξαθηθνχ γηα ρξήζε ζε ιεηηνπξγία αμνληθνχ
ηνκνγξάθνπ. Να δέρεηαη ζχξηγγα ηνπιάρηζηνλ 190ml. Να
δέρεηαη ζπκβαηά αλαιψζηκα δηαθνξσλ πξνκεζεπηψλ
εγθεθξηκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Να έρεη δπλαηφηεηα
πξνγξακκαηηζκέλεο εθθίλεζεο - παχζεο - αθχξσζεο ηεο
έγρπζεο απφ νζφλε αθήο επί ηεο θεθαιήο ηνπ εγρπηή. Ζ
εηαηξεία καο ARMOR ΑΔ κε ην επηζηεκνληθφ θαη
εμεηδηθεπκέλν ηεο πξνζσπηθφ αληηπξνζσπεχεη ηνπο πιένλ
ηερλνινγηθά ζχγρξνλνπο εγρπηέο ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ θαη
θπζηνινγηθνχ νξνχ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο
κεραλεκάησλ(καζηνγξάθνπο, καγλεηηθνπο αμνληθνχο,
θιπ.), νη νπνίνη ππεξθαιχπηνπλ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο γηα λα ζπκκεηάζρεη ε εηαηξεία καο ζην
παξαπάλσ δηαγσληζκφ. Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα
νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε
ρξεηαζηείηε. Με ηηκή, ARMOR AE
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Αμηφηηκνη Κχξηνη, ε ζπλέρεηα ηεο ππ` αξηζκφλ 22243/8-102018 πξφζθιεζεο γηα δεχηεξε δεκφζηα δηαβνχιεπζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα
ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη δε ελφο ςεθηαθνχ
αθηηλνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζα ζέιακε λα ζαο
παξαζέζνπκε ηηο παξαηεξήζεηο/ελαιιαθηηθέο πξνδηαγξαθέο
πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ απφ πιεπξάο ηεο εηαηξείαο καο
ζπκκεηνρή ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ αλαθνξηθά κε ηελ ελ
ιφγσ πξνκήζεηα. • ηελ Δλφηεηα ησλ Όξσλ ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο θαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 δεηείηαη: «1.3 Σν ππφ
πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζψο θαη φια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ
ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πξέπεη λα
είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα
ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ
ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο κε ΔΝ ISO 13485:16 θαη ην πξνζθεξφκελν
είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE. Να θαηαηεζνχλ ηα
απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά.» Πξνηείλνπκε ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ σο αθνινχζσο:
«1.3 Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα, θαζψο θαη φια ηα είδε
θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην
Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα,
ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο
ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα
ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηηθφο
νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ΔΝ ISO 13585:2012 (ή
λεφηεξν) θαη ην πξνζθεξφκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ
CE. Να θαηαηεζνχλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά.» • ηελ
Δλφηεηα ησλ Όξσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ζηελ
παξάγξαθν 2.1 δεηείηαη: «2.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο
ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN
ISO 9001:2008 , ENISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο
ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, θαη φζνλ
αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ ην ENISO 13485:16, κε πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ
νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ
πξνζθνξά. Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε
Δγθεθξηκέλν χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΖΖΔ
(ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 θαη ην Π.Γ. 117/2004 θαη
15/2006).» Πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ
παξαγξάθνπ σο αθνινχζσο: «2.1 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο

ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN
ISO 9001:2008 , ISO 13485:2003 (ή λεφηεξν) κε πεδίν
πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ,
θαη φζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ ην ENISO 13485:16, κε πηζηνπνηεηηθφ επίζεκνπ
νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ
πξνζθνξά. • ηελ Δλφηεηα ησλ Όξσλ ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο θαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 δεηείηαη: «2.2.3. Ο
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηιχεη νπνηαδήπνηε βιάβε
πξνθχςεη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο.
Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ην κεράλεκα ηίζεηαη εθηφο
ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο θαηά
έηνο.» Πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ
παξαγξάθνπ σο αθνινχζσο: «2.2.3. Ο πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε θιήζε νπνηαζδήπνηε
βιάβεο πξνθχςεη εληφο 48 σξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζή ηεο.
Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ ην κεράλεκα ηίζεηαη εθηφο
ιεηηνπξγίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 15 εκέξεο θαηά
έηνο.» • ηελ Δλφηεηα ησλ Όξσλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
θαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.5 δεηείηαη: «2.2.5. Καηά ηελ
ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη:
Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο
θαη επηζθεπήο (SERVICEMANUALS) ζηελ Διιεληθή ή
Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ
επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί
εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε (θσδηθνί πξφζβαζεο, θάξηα,
θιπ) ζην ηκήκα ΒΗΣ, θαζψο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ
βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα.
Πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη
ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ
απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην Ννζνθνκείν.»
Πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ
σο αθνινχζσο: «2.2.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά
ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
(SERVICEMANUALS) ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα,
θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ
ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο λα δνζεί εμνπζηνδνηεκέλε
πξφζβαζε (θσδηθνί πξφζβαζεο, θάξηα, θιπ) ζην ηκήκα ΒΗΣ,
εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν,
θαζψο θαη αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή
πηλάθσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. Πξηλ ηε ιήμε
ηεο εγγχεζεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθή
εθπαίδεπζε (ρξήζηεο θαη κεραληθνί) εάλ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην απφ ην Ννζνθνκείν.» • ηελ Δλφηεηα ησλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Φεθηαθνχ Αθηηλνινγηθνχ
Μεραλήκαηνο θαη ζηελ ππ` αξηζκφλ 2.6 ηερληθή

πξνδηαγξαθή δεηείηαη: «2.6 Θεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ
ιπρλίαο, kHU /≥600KHU» Καζφηη δελ δηαηίζεηαη γηα ηα
αθηηλνινγηθά ζπζηήκαηα νχηε απαηηείηαη κεγαιχηεξε ηηκή
ηεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο αλφδνπ, πξνηείλνπκε ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ ηερληθήο πξνδηαγξαθήο σο
αθνινχζσο: «2.6 Θεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ ιπρλίαο, kHU
/≥300KHU» • ηελ Δλφηεηα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
ηνπ Φεθηαθνχ Αθηηλνινγηθνχ Μεραλήκαηνο θαη ζηελ ππ`
αξηζκφλ 5.3 ηερληθή πξνδηαγξαθή δεηείηαη: «5.3 Λνγηζκηθφ
επεμεξγαζίαο & κεηξήζεσλ: Edge Contrast enhancement,
Latitude reduction, Noise reduction, Dynamic
Windowing/Leveling, Applying Densitometries,
Collimation, Flip image V-H, Rotate images, ROI
operations, Pan-Zoom, Μεηξήζεηο απνζηάζεσλ,
Παξαηεξήζεηο, Δπηινγή εηθφλσλ κε θξηηήξηα, Σαμηλφκεζε
εηθφλσλ κε θξηηήξηα, Δθηχπσζε πνιιαπιψλ εμεηάζεσλ ζε
έλα θηικ, Πξνεπηζθφπεζε(preview) ηεο εηθφλαο, Full Screen
Mode, Πιήξσο ειιεληθή επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εηζαγσγή
ζηνηρείσλ, Γπλαηφηεηα εγγξαθήο εμεηάζεσλ ζε
απνζεθεπηηθά κέζα (CD/DVD), Δηδηθφ ινγηζκηθφ
ζπλέλσζεο εηθφλσλ (Full Leg/Full Spine)» Πξνηείλνπκε ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ σο αθνινχζσο:
«5.3 Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο & κεηξήζεσλ: Edge Contrast
enhancement, Latitude reduction, Noise reduction, Dynamic
Windowing/Leveling, Applying Densitometries,
Collimation, Flip image V-H, Rotate images, ROI
operations, Pan-Zoom, Μεηξήζεηο απνζηάζεσλ,
Παξαηεξήζεηο, Δπηινγή εηθφλσλ κε θξηηήξηα, Σαμηλφκεζε
εηθφλσλ κε θξηηήξηα, Δθηχπσζε πνιιαπιψλ εμεηάζεσλ ζε
έλα θηικ, Πξνεπηζθφπεζε(preview) ηεο εηθφλαο, Full Screen
Mode, Πιήξσο επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εηζαγσγή ζηνηρείσλ,
Γπλαηφηεηα εγγξαθήο εμεηάζεσλ ζε απνζεθεπηηθά κέζα
(CD/DVD), Δηδηθφ ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο εηθφλσλ (Full
Leg/Full Spine)»
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Δίδνο: πξνκήζεηα «ΜΗΑ (1) ΑΚΣΗΝΟΚΟΠΗΚΖ
ΜΟΝΑΓΑ C-ARM ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΓΗΑ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΥΡΖΖ” Κχξηνη, Αληαπνθξηλφκελνη
ζην αίηεκα ζαο γηα δηαβνχιεπζε επί ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΜΗΑ (1)
ΑΚΣΗΝΟΚΟΠΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ C-ARM ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ
ΓΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΥΡΖΖ», επραξίζησο ζαο
παξαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο. H εηαηξία καο
πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κε πςειφηαηεο

ηερλνινγίαο αθηηλνζθνπηθά κεραλήκαηα ηνπ Γεξκαληθνχ
Οίθνπ ZIEHM Ηmaging GmbH πνπ απνθιεηζηηθά
αληηπξνζσπεχνπκε ζηελ Διιάδα. Ο Οίθνο ZIEHM Ηmaging
εμεηδηθεχεηαη επί ζεηξά εηψλ ζηελ κειέηε, έξεπλα θαη
θαηαζθεπή απνθιεηζηηθά αθηηλνζθνπηθψλ κεραλεκάησλ,
ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλε ηερλνινγία κείσζεο ηεο δφζεο
(LOW DOSE) θαη δηαζέηεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 40%
ηεο γεξκαληθήο αγνξάο. Έρεη ιάβεη δηάθνξα βξαβεία γηα ηηο
πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο πνπ έρεη αλαπηχμεη
θαη εθαξκφδεη, κεηαμχ απηψλ ην IF Design Award 2001
θαζψο θαη ηα Frost & Sullivan Award 2006, 2007,2009,
2011 θαη 2017. Εεηείηαη ζηελ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 8. Δηδηθά
ζηελ αθηηλνζθφπεζε πξέπεη λα απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ 8 mA
απηφκαην έιεγρν δφζεο, γηα πςειή επθξίλεηα ζηελ
απεηθφληζε ηΟ ζχζηεκα ΕΗΔHM 8000 ηνπ Γεξκαληθνχ
Οίθνπ ZIEHM Ηmaging GmbH εμαζθαιίδεη απνδφζεηο
110KV θαη 20 mA θαη εηδηθφηεξα έσο 20mA ζηελ
αθηηλνγξαθία , έσο 8 mA ζηελ αθηηλνζθφπεζε ελφο παικνχ
( snap shot) θαη έσο 5.5 mA ζηελ παικηθή αθηηλνζθφπεζε ,
ππεξθαιχπηνληαο έηζη ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία ην ζχζηεκα
πξννξίδεηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο ππφινηπεο δεηνχκελεο
πξνδηαγξαθέο. Καηφπηλ ηνχηνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζαθείο
απφ ηηο πξνδηαγξαθέο νη δεηνχκελεο απνδφζεηο αλά ηξφπν
ιεηηνπξγίαο θαη λα είλαη εθηθηή ε ζπκκεηνρή ζηνλ
δηαγσληζκφ ηνπ θνξπθαίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ZIEHM
Ηmaging GmbH αηηνχκεζα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο : Δηδηθά ζηελ αθηηλνζθφπεζε πξέπεη λα
απνδίδεη πάλσ απφ 5 mA θαζψο θαη αθηηλνζθφπεζε ελφο
παικνχ (snap shot) ηνπιαρηζηνλ 8 mA.θαη λα δηαζέηεη
απηφκαην έιεγρν δφζεο, γηα πςειή επθξίλεηα ζηελ
απεηθφληζε Δπηπιένλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθεξζνχλ
ζπζηήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο ψζηε λα παξέρνπλ ηελ
κεγαιχηεξε δπλαηή εξγνλνκία θαη απφδνζε θαηά ηε ρξήζεο
ηνπο , πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ησλ θαησζη πξνδηαγξαθψλ
: Ζ ιπρλία λα έρεη κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα πεξηβιήκαηνο
ηνπιάρηζηνλ 1ΜΖU ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα
ζπλερνχο αθηηλνζθφπεζεο πςειήο πνηφηεηαο. Να αλαθεξζεί
θαη ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ πξνο αμηνιφγεζε. Να
αλαθεξζεί πξνο αμηνιφγεζε ε αλάιπζε ζε lp/cm ηνπ
εληζρπηή εηθφλαο ζε φια ηα πεδία ε νπνία ζα είλαη ε
πςειφηεξε δπλαηή, ηνπιάρηζηνλ 60lp/cm ζην κηθξφ πεδίν,
ελψ επίζεο λα δηαζέηεη πςειφ ιφγν αληίζεζεο ηνπιάρηζηνλ
30:1 θαη ράξηε ηνπ γθξη κε ηνπιάρηζηνλ 4.000 απνρξψζεηο.
Nα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ (κέγηζην πιάηνο C-Αrm 80cm)
θαη κηθξνχ βάξνπο (βάξνο C-Αrm ιηγφηεξν απφ 300 Kg),
ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί επέιηθηεο θηλήζεηο ζην ρψξν ηνπ
ρεηξνπξγείνπ. Να αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ. Οη σο άλσ παξαηεξήζεηο καο γίλνληαη κε γλψκνλα ηελ
πξνκήζεηα ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο κε απμεκέλεο

θιηληθέο εθαξκνγέο πξνο φθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
θαη ησλ εμεηαδνκέλσλ γπλαηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ ηζφηηκε
ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο. ηελ δηάζεζε ζαο γηα
νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, Γ.
ηαθαξίθα Μεραληθφο Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Γηεχζπλζε
Απεηθνληζηηθνχ Σκήκαηνο
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Π. Φάιεξν, 12 Οθησβξίνπ 2018 ρεηηθά κε ηε Γεκφζηα
Γηαβνχιεπζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα
Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ δηάξθεηαο έσο θαη
12/10/2018, ε εηαηξεία καο FUJIFILM HELLAS A.E.,
παξαηεξεί ηα εμήο : ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ (1) ΦΖΦΗΑΚΟΤ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ 2.14 Να δηαζέηεη
ζχζηεκα απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ κεξψλ ηνπ
κεραλήκαηνο αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο έθζεζεο θαη ηα
αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα (auto-positioning) / Ναη λα
αλαθεξζεί αλαιπηηθά Πξνηείλνπκε ε ελ ιφγσ πξνδηαγξαθή
λα επαλαδηαηππσζεί σο εμήο : Να δηαζέηεη πξναηξεηηθά θαη
ζα αμηνινγεζεί αλ δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο
ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ κεξψλ ηνπ κεραλήκαηνο αλάινγα κε
ηηο παξακέηξνπο έθζεζεο θαη ηα αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα
(auto-positioning) / Ναη λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά 2.15
χζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ ηνπνζέηεζεο κε ειεθηξνληθφ
ηξφπν (ζεξβνθηλεηήξεο) γηα αθξηβή ζπγρξνληζκφ ιπρλίαο –
bucky / Ναη λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά Πξνηείλνπκε ε ελ ιφγσ
πξνδηαγξαθή λα επαλαδηαηππσζεί σο εμήο : Να δηαζέηεη
πξναηξεηηθά θαη ζα αμηνινγεζεί αλ δηαζέηεη ζχζηεκα
απηφκαηνπ ειέγρνπ ηνπνζέηεζεο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν
(ζεξβνθηλεηήξεο) γηα αθξηβή ζπγρξνληζκφ ιπρλίαο – bucky /
Ναη λα αλαθεξζεί αλαιπηηθά 3.7 Αζχξκαηνο Αληρλεπηήο
Σερλνινγία flat panel / ΝΑΗ (Να αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο)
Γηάζηαζε ≥35x40cm …………………………. DQE @
lp/mm≥60% ………………………….
…………………………. Πξνηείλνπκε ε πξνδηαγξαθή λα
αιιάμεη ζε : Αζχξκαηνο Αληρλεπηήο Σερλνινγία flat panel /
ΝΑΗ (Να αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο) Γηάζηαζε ≥43x43cm
…………………………. DQE @ lp/mm≥70%
…………………………. …………………………. 4.8
Αληρλεπηήο Σερλνινγία flat panel / ΝΑΗ (Να αλαθεξζεί
ιεπηνκεξψο) Γηάζηαζε ≥35x40cm ……………………….
DQE @ lp/mm≥60% ……………………….
………………………. Πξνηείλνπκε ε πξνδηαγξαθή λα

αιιάμεη ζε : Αληρλεπηήο Σερλνινγία flat panel / ΝΑΗ (Να
αλαθεξζεί ιεπηνκεξψο) Γηάζηαζε ≥43x43cm
………………………. DQE @ lp/mm≥70%
………………………. ………………………. Με ηηκή,
FUJIFILM HELLAS A.E.
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ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡ 18
ΑΦΟ
αμηφηηκνη θχξηνη Αλαθνξηθά κε ηνλ φξν 1.3 ησλ ΟΡΧΝ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη γηα
ηελ απνθπγή θσιπκάησλ θαηά ηελ δηελέξγεηα θαη
αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνθπγή απνθιεηζκνχ
εηαηξεηψλ ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν ε απαίηεζε γηα ISO
13485:16 ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμεο: ΔΝΗSO
13485:16 ή 13485:12 ή ηζνδχλακν Γηα ηελ εηαηξεία
Διεπζεξάθεο Αλαζηάζηνο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ Τπεξήρσλ
GE Healthcare AE
Όλνκα

Email

Άξζξν

Ζκ/λία
SIEMENS
efstathios.mallakis@siemens- ΟΡΘΗ
HEALTHCARE
12/10/2018
healthineers.com
ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
ABEE
Aμηφηηκνη θχξηνη, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο πεξί
δηελέξγεηαο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο, ζα ζέιακε λα
θαηαζέζνπκε ηα παξαθάησ ζρφιηα : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) ςεθηαθνχ αθηηλνινγηθνχ
κεραλήκαηνο πνζφ πξνππνινγηζκνχ (250.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 2. Αλάξηεζε νξνθήο κε
αθηηλνινγηθή ιπρλία ηερληθή πξνδηαγξαθή Πξνδηαγξαθή 2.1
Αλάξηεζε Οξνθήο Λπρλίαο Γηακήθε θίλεζε / ΝΑΗ (λα
αλαθεξζεί) Δγθάξζηα θίλεζε / ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί) Καζ‟
χςνο θίλεζε / ΝΑΗ (Να αλαθεξζεί) ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ
πνηνηηθφηεξε θαη ηζάμηα ζπκκεηνρή ζπγθξνηεκάησλ ζε
κεησδνηηθφ δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε ηεο εμήο αιιαγέο ρσξίο
λα κεηψλεηαη ν αληαγσληζκφο : Αλάξηεζε Οξνθήο Λπρλίαο
Γηακήθε θίλεζε / ΝΑΗ ηνπιάρηζηνλ 3,5 m Δγθάξζηα θίλεζε
/ ΝΑΗ ηνπιάρηζηνλ 2 m Καζ‟ χςνο θίλεζε / ΝΑΗ
ηνπιάρηζηνλ 1,6 m Πξνδηαγξαθή 2.7 Θεξκνρσξεηηθφηεηα
πεξηβιήκαηνο ιπρλίαο, kHU / Να αλαθεξζεί πξνο
αμηνιφγεζε ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ πνηνηηθφηεξε θαη ηζάμηα
ζπκκεηνρή ζπγθξνηεκάησλ ζε κεησδνηηθφ δηαγσληζκφ
πξνηείλνπκε ηεο εμήο αιιαγέο ρσξίο λα κεηψλεηαη ν
αληαγσληζκφο : Θεξκνρσξεηηθφηεηα πεξηβιήκαηνο ιπρλίαο,
kHU / ηνπιάρηζηνλ 2.000 kHU Πξνδηαγξαθή 2.14 Να

δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ κεξψλ
ηνπ κεραλήκαηνο αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο έθζεζεο θαη
ηα αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα (auto-positioning) / ΝΑΗ λα
αλαθεξζεί αλιπηηθά ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ επξχηεξε
ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο
πξνηείλεηαη ε πξνδηαγξαθή λα αθαηξεζεί. 3.
Αθηηλνδηαγλσζηηθή ηξάπεδα ηερληθή πξνδηαγξαθή
Πξνδηαγξαθή 3.1 Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο, cm > 80 x 200
ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο
πξνηείλνπκε ε πξνδηαγξαθή λα δηακσξθσζεί σο εμήο :
Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο, cm > 80 x 200 Πξνδηαγξαθή 3.6
Δμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνχο γηα δηαδνρηθέο ιήςεηο &
απηφκαηε ζπλέλσζε εηθφλσλ γηα επηκεθπκέλε θάιπςε /
ΝΑΗ λα πεξηγξαθεί ΑΠΑΝΣΖΖ Σν ζπγθεθξηκέλν
εμάξηεκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθφζνλ δελ ππάξρεη
θαη ην πξφγξακκα γηα αληίζηνηρε ιήςε. ηελ παξάγξαθν 1.8
ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ηέηνηαο
ιήςεο θαη φρη λα δηαζέηεη . Δπηπιένλ ζηελ παξάγξαθν 2.12
αλαθέξεηαη επηζπκεηή θαη πξνο αμηνιφγεζε ην ινγηζκηθφ
γηα ιήςε νιφζσκεο αθηηλνβνιίαο (full length, full spine).
πλεπψο θαη ην εμάξηεκα ζα πξέπεη λα είλαη επηζπκεηφ.
Πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο :
Δμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνχο γηα δηαδνρηθέο ιήςεηο &
απηφκαηε ζπλέλσζε εηθφλσλ γηα επηκεθπκέλε θάιπςε /
Δπηζπκεηφ 4. Όξζην Bucky ηερληθή πξνδηαγξαθή
Πξνδηαγξαθή 4.7 Δμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνχο γηα
δηαδηρηθέο ιήςεηο & απηφκαηε ζπλέλσζε εηθφλσλ γηα
επηκεθπκέλε θάιπςε / Ναη (λα πεξηγξαθεί). ΑΠΑΝΣΖΖ
Σν ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
εθφζνλ δελ ππάξρεη θαη ην πξφγξακκα γηα αληίζηνηρε ιήςε.
ηελ παξάγξαθν 1.8 ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο αλαθέξεηαη
ε δπλαηφηεηα ηέηνηαο ιήςεο θαη φρη λα ην δηαζέηεη .
Δπηπιένλ ζηελ παξάγξαθν 2.12 αλαθέξεηαη επηζπκεηή θαη
πξνο αμηνιφγεζε ην ινγηζκηθφ γηα ιήςε νιφζσκεο
αθηηλνβνιίαο (full length, full spine). πλεπψο θαη ην
εμάξηεκα ζα πξέπεη λα είλαη επηζπκεηφ. Πξνηείλνπκε ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο : Δμάξηεκα
ηνπνζέηεζεο αζζελνχο γηα δηαδηρηθέο ιήςεηο & απηφκαηε
ζπλέλσζε εηθφλσλ γηα επηκεθπκέλε θάιπςε / Δπηζπκεηφ. 5.
ηαζκφο ιήςεο, απνζήθεπζεο & επεμεξγαζίαο ςεθηαθψλ
εηθφλσλ ηερληθή πξνδηαγξαθή Πξνδηαγξαθή 5.1 Monitor
απεηθφληζεο ςεθηαθψλ αθηηλνγξαθηψλ / ΝΑΗ (πςειήο
επθξίλεηαο, κε νζφλε αθήο), ≧ 19‟‟ ΑΠΑΝΣΖΖ H
ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ.
Πξνηείλνπκε ε νζφλε λα είλαη 19‟‟ επηζπκεηή ε δπλαηφηεηα
ιεηηνπξγίαο κε αθή. πλεπψο λα επαλαδηαηππσζεί ε
πξνδηαγξαθή σο εμήο : Monitor απεηθφληζεο ςεθηαθψλ
αθηηλνγξαθηψλ / ΝΑΗ (πςειήο επθξίλεηαο, επηζπκεηφ κε
νζφλε αθήο), ≧ 19‟‟ Πξνδηαγξαθή 5.3 Λνγηζκηθφ

επεμεξγαζίαο & κεηξήζεσλ : … Πιήξσο ειιεληθή
επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εηζαγσγή ζηνηρείσλ, δπλαηφηεηα
εγγξαθήο εμεηάζεσλ ζε απνζεθεπηηθά κέζα (CD/DVD),
εηδηθφ ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο εηθφλσλ (Full Leg/Full Spine).
ΑΠΑΝΣΖΖ H ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή πεξηνξίδεη ηνλ
αληαγσληζκφ. To κελνχ ηεο είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Δπηπιένλ ην ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο εηθφλσλ (Full Leg/Full
Spine) κζηηο πξνεγνχκελεο πξνδηαγξαθέο είλαη επηζπκεηφ
θαη εδψ ζα πξέπεη λα έηλαη επηζπκεηφ. πλεπψο ε
πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα επαλαδηαηππσζεί σο εμήο :
Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο & κεηξήζεσλ : … Πιήξσο
ειιεληθή ή αγγιηθή επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εηζαγσγή
ζηνηρείσλ, δπλαηφηεηα εγγξαθήο εμεηάζεσλ ζε
απνζεθεπηηθά κέζα (CD/DVD), επηζπκεηφ ην εηδηθφ
ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο εηθφλσλ (Full Leg/Full Spine).
Πξνδηαγξαθή 5.4 & 5.5 θιεξφο δίζθνο γηα απνζήθεπζε
εηθφλσλ / ≧ 1 GB Μλήκε RAM / ≧ 8GB ΑΠΑΝΣΖΖ Ζ
εηαηξεία καο δηαζέηεη 4 GB RAM θαη ζηνλ ρψξν
απνζήθεπζεο δελ ζα πξέπεη λα νξίδεηαη απνζεθεπηηθφο
ρψξνο ζε GB αιιά ν αξηζκφο εηθφλσλ πνπ κπνξεί λα
απνζεθεπηεί. πλεπψο νη πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα
επαλαδηαηππσζνχλ σο εμήο : θιεξφο δίζθνο γηα
απνζήθεπζε εηθφλσλ / ≧ 9000 εηθφλεο Μλήκε RAM / ≧
4GB Πξνδηαγξαθή 5.11 Να ππάξρεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ
κε δπαληφηεηα νιφζσκσλ αθηηλνγξαθηψλ θαη απηφκαηε
ζπλέλσζε εηθφλσλ (auto-stiching) θαη ζε νξηδφληην θαη ζε
θάζεηε ηνπνζέηεζε (FLFS) / NAI ΑΠΑΝΣΖΖ Όπσο θαη
ζηηο πξνεγνχκελεο πξνδηαγξαθέο ην ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο
είλαη επηζπκεηφ θαη εδψ ε πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα είλαη
επηζπκεηή. Να ππάξρεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ κε δπαληφηεηα
νιφζσκσλ αθηηλνγξαθηψλ θαη απηφκαηε ζπλέλσζε εηθφλσλ
(auto-stiching) θαη ζε νξηδφληην θαη ζε θάζεηε ηνπνζέηεζε
(FLFS) / Δπηζπκεηφ Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα κηα (1)
αθηηλνζθνπηθή κνλάδα C-arm ηξνρήιαηε γηα λνζνθνκεηαθή
ρξήζε. Πνζφ πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ Πξνδηαγξαθή 8 Δηδηθά
ζηελ αθηηλνζθφπεζε πξέπεη λα απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ 8mA
θαη απηφκαην έιεγρν δφζεο, γηα πςειή επθξίλεηα ζηελ
απεηθφληζε. ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ πνηνηηθφηεξε απεηθφληζε
εηδηθά ησλ παρχζαξθσλ αζζελψλ θαη εηδηθά φηαλ ην C arm
ηνπνζεηείηαη ζε αθξαίεο γσληψζεηο ε ηηκή ξεχκαηνο θαηά
ηελ αθηηλνζθφπεζε, φπσο θαη ηελ αθηηλνγξάθεζε, ζα πξέπεη
λα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε. πλεπψο γηα ηελ
ηζάμηα ζπκκεηνρή ζπγθξνηεκάησλ θαη γηα ηελ επίηεπμε
πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο εηθφλεο ζηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο (αθηηλνζθφπεζε θαη αθηηλνγξαθία) ρξεηάδεηαη
ξεχκα ηεο ηάμεσο ησλ 20 mA. Δπνκέλσο αηηνχκεζα ζηελ ελ
ιφγσ παξάγξαθν, δίρσο λα πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο θαη
γηα ηελ ζπκκεηνρή πνηνηηθφηεξσλ θαη ηζάμησλ

ζπγθξνηεκάησλ , λα γίλεη επαλα-δηαηχπσζε σο αθνινχζσο:
Δηδηθά ζηελ αθηηλνζθφπεζε πξέπεη λα απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ
20 mA θαη απηφκαην έιεγρν δφζεο, γηα πςειή επθξίλεηα
ζηελ απεηθφληζε. Πξνδηαγξαθή 11 Σα δηαθξάγκαηα λα είλαη
ίξηδαο θαη νξζσγσλίνπ ΑΠΑΝΣΖΖ Γελ δηαζέηνπκε
δηαθξάγκαηα νξζνγσλίνπ. Γηαζέηνπκε ίξηδνο ζπκκεηξηθά
θαη ίξηδαο(πεξηζηξεθφκελα απεξηφξηζηα). πλεπψο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηεο εηαηξέηαο καο πξνηείλνπκε ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Σα
δηαθξάγκαηα λα είλαη ίξηδαο(απεξηφξηζηεο πεξηζηξνθήο) ή
νξζσγσλίνπ ή ζπκκεηξηθά Πξνηείλνπκε ηελ παξαθάησ
πξνζζήθε γηα ηελ πνηνηηθή ιεηνηπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο :
Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο αλφδνπ ηεο ιπρλίαο, ε
ζεξκνρσξεηηθφηεηα πεξηβιήκαηνο θαη νη ζεξκαπαγσγέο
απηψλ είλαη ηηκέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ κέγηζηε θαη
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθξνηεκάησλ ζε απαηηεηηθά
ρεηξνπξγία θαη πνιχσξα (βαξηά νξζνπεδηθά &
θαξδηνινγηθά). Δπηπιένλ νη κεγάιεο ζεξκνρσξηηηθφηεηεο θαη
ζεξκαπαγσγέο πξνζδηνξίδνπλ πιηθά απφ ηα νπνία είλαη
θαηαζθεπαζκέλε ε αθηηλνινγηθή ιπρλία δηαζθαιίδνληαο ηελ
καθξνδσία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Όια ηα αθηηλνζθνπηθά
ζπγθξνηήκαηα φηαλ ε ιπρλία ζεξκαλζεί ε ιεηηνπξγία απηψλ
αλαζηέιεηαη εσο φηνπ θηάζεη ζε επηπεδα ζεξκφηεηαο
ηθαλνπνηεηηθά γηα λα μαλα ιεηηνπξγήζεη ε ιπρλία. Γηα ηελ
απνθπγή άιισλ απηνζρέδησλ κέζσλ ηαρχηεξεο πηψζεο ηεο
ζεξκφηεηαο πξνηείλνπκε ζεξκνρσξεηηθφηεηεο θαη
ζεξκαπαγσγέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθφηεξε θαη
ηζάμηα ζπκκεηνρή ησλ κεραλεκάησλ ρσξίο λα πεξηνξίδνπλ
ηνλ αληαγσληζκφ ε πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα
επαλαδηαηππσζεί σο εμήο : 27. Ζ ιπλρία λα έρεη κεγάιε
ζεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ ηνπιάρηζηνλ 100.000 HU θαη
πεξηβιήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 1.000KHU, ψζηε λα εμαζθαιίδεη
δπλαηφηεηα ζπλερνχο αθηηλνζθφπεζεο, πςειήο πνηφηεηαο
γηα ηνπιάρηζηνλ 50 ιεπηά θαηά ηελ αθηηλνζθφπεζε. ηελ
δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία ε
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Aμηφηηκνη θχξηνη, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο πεξί

δηελέξγεηαο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο, ζα ζέιακε λα
θαηαζέζνπκε ηα παξαθάησ ζρφιηα : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) ςεθηαθνχ αθηηλνινγηθνχ
κεραλήκαηνο πνζφ πξνππνινγηζκνχ (250.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 2. Αλάξηεζε νξνθήο κε
αθηηλνινγηθή ιπρλία ηερληθή πξνδηαγξαθή Πξνδηαγξαθή 2.1
Αλάξηεζε Οξνθήο Λπρλίαο Γηακήθε θίλεζε / ΝΑΗ (λα
αλαθεξζεί) Δγθάξζηα θίλεζε / ΝΑΗ (λα αλαθεξζεί) Καζ‟
χςνο θίλεζε / ΝΑΗ (Να αλαθεξζεί) ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ
πνηνηηθφηεξε θαη ηζάμηα ζπκκεηνρή ζπγθξνηεκάησλ ζε
κεησδνηηθφ δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε ηεο εμήο αιιαγέο ρσξίο
λα κεηψλεηαη ν αληαγσληζκφο : Αλάξηεζε Οξνθήο Λπρλίαο
Γηακήθε θίλεζε / ΝΑΗ ηνπιάρηζηνλ 3,5 m Δγθάξζηα θίλεζε
/ ΝΑΗ ηνπιάρηζηνλ 2 m Καζ‟ χςνο θίλεζε / ΝΑΗ
ηνπιάρηζηνλ 1,6 m Πξνδηαγξαθή 2.7 Θεξκνρσξεηηθφηεηα
πεξηβιήκαηνο ιπρλίαο, kHU / Να αλαθεξζεί πξνο
αμηνιφγεζε ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ πνηνηηθφηεξε θαη ηζάμηα
ζπκκεηνρή ζπγθξνηεκάησλ ζε κεησδνηηθφ δηαγσληζκφ
πξνηείλνπκε ηεο εμήο αιιαγέο ρσξίο λα κεηψλεηαη ν
αληαγσληζκφο : Θεξκνρσξεηηθφηεηα πεξηβιήκαηνο ιπρλίαο,
kHU / ηνπιάρηζηνλ 2.000 kHU Πξνδηαγξαθή 2.14 Να
δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο φισλ ησλ κεξψλ
ηνπ κεραλήκαηνο αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο έθζεζεο θαη
ηα αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα (auto-positioning) / ΝΑΗ λα
αλαθεξζεί αλιπηηθά ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ επξχηεξε
ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο
πξνηείλεηαη ε πξνδηαγξαθή λα αθαηξεζεί. 3.
Αθηηλνδηαγλσζηηθή ηξάπεδα ηερληθή πξνδηαγξαθή
Πξνδηαγξαθή 3.1 Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο, cm > 80 x 200
ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο
πξνηείλνπκε ε πξνδηαγξαθή λα δηακσξθσζεί σο εμήο :
Γηαζηάζεηο επηθάλεηαο, cm > 80 x 200 Πξνδηαγξαθή 3.6
Δμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνχο γηα δηαδνρηθέο ιήςεηο &
απηφκαηε ζπλέλσζε εηθφλσλ γηα επηκεθπκέλε θάιπςε /
ΝΑΗ λα πεξηγξαθεί ΑΠΑΝΣΖΖ Σν ζπγθεθξηκέλν
εμάξηεκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθφζνλ δελ ππάξρεη
θαη ην πξφγξακκα γηα αληίζηνηρε ιήςε. ηελ παξάγξαθν 1.8
ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ηέηνηαο
ιήςεο θαη φρη λα δηαζέηεη . Δπηπιένλ ζηελ παξάγξαθν 2.12
αλαθέξεηαη επηζπκεηή θαη πξνο αμηνιφγεζε ην ινγηζκηθφ
γηα ιήςε νιφζσκεο αθηηλνβνιίαο (full length, full spine).
πλεπψο θαη ην εμάξηεκα ζα πξέπεη λα είλαη επηζπκεηφ.
Πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο :
Δμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνχο γηα δηαδνρηθέο ιήςεηο &
απηφκαηε ζπλέλσζε εηθφλσλ γηα επηκεθπκέλε θάιπςε /
Δπηζπκεηφ 4. Όξζην Bucky ηερληθή πξνδηαγξαθή
Πξνδηαγξαθή 4.7 Δμάξηεκα ηνπνζέηεζεο αζζελνχο γηα
δηαδηρηθέο ιήςεηο & απηφκαηε ζπλέλσζε εηθφλσλ γηα

επηκεθπκέλε θάιπςε / Ναη (λα πεξηγξαθεί). ΑΠΑΝΣΖΖ
Σν ζπγθεθξηκέλν εμάξηεκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
εθφζνλ δελ ππάξρεη θαη ην πξφγξακκα γηα αληίζηνηρε ιήςε.
ηελ παξάγξαθν 1.8 ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο αλαθέξεηαη
ε δπλαηφηεηα ηέηνηαο ιήςεο θαη φρη λα ην δηαζέηεη .
Δπηπιένλ ζηελ παξάγξαθν 2.12 αλαθέξεηαη επηζπκεηή θαη
πξνο αμηνιφγεζε ην ινγηζκηθφ γηα ιήςε νιφζσκεο
αθηηλνβνιίαο (full length, full spine). πλεπψο θαη ην
εμάξηεκα ζα πξέπεη λα είλαη επηζπκεηφ. Πξνηείλνπκε ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο : Δμάξηεκα
ηνπνζέηεζεο αζζελνχο γηα δηαδηρηθέο ιήςεηο & απηφκαηε
ζπλέλσζε εηθφλσλ γηα επηκεθπκέλε θάιπςε / Δπηζπκεηφ. 5.
ηαζκφο ιήςεο, απνζήθεπζεο & επεμεξγαζίαο ςεθηαθψλ
εηθφλσλ ηερληθή πξνδηαγξαθή Πξνδηαγξαθή 5.1 Monitor
απεηθφληζεο ςεθηαθψλ αθηηλνγξαθηψλ / ΝΑΗ (πςειήο
επθξίλεηαο, κε νζφλε αθήο), ≧ 19‟‟ ΑΠΑΝΣΖΖ
Πξνδηαγξάθεη ζπγθξνηήκαηα ηεο εηαηξείαο Agfa.
Πξνηείλνπκε ε νζφλε λα είλαη 19‟‟ επηζπκεηή ε δπλαηφηεηα
ιεηηνπξγίαο κε αθή. πλεπψο λα επαλαδηαηππσζεί ε
πξνδηαγξαθή σο εμήο : Monitor απεηθφληζεο ςεθηαθψλ
αθηηλνγξαθηψλ / ΝΑΗ (πςειήο επθξίλεηαο, επηζπκεηφ κε
νζφλε αθήο), ≧ 19‟‟ Πξνδηαγξαθή 5.3 Λνγηζκηθφ
επεμεξγαζίαο & κεηξήζεσλ : … Πιήξσο ειιεληθή
επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εηζαγσγή ζηνηρείσλ, δπλαηφηεηα
εγγξαθήο εμεηάζεσλ ζε απνζεθεπηηθά κέζα (CD/DVD),
εηδηθφ ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο εηθφλσλ (Full Leg/Full Spine).
ΑΠΑΝΣΖΖ Πξνδηαγξάθεη ζπγθξνηήκαηα ηεο εηαηξείαο
Agfa. To κελνχ ηεο είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δπηπιένλ
ην ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο εηθφλσλ (Full Leg/Full Spine)
κζηηο πξνεγνχκελεο πξνδηαγξαθέο είλαη επηζπκεηφ θαη εδψ
ζα πξέπεη λα έηλαη επηζπκεηφ. πλεπψο ε πξνδηαγξαθή ζα
πξέπεη λα επαλαδηαηππσζεί σο εμήο : Λνγηζκηθφ
επεμεξγαζίαο & κεηξήζεσλ : … Πιήξσο ειιεληθή ή
αγγιηθή επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εηζαγσγή ζηνηρείσλ,
δπλαηφηεηα εγγξαθήο εμεηάζεσλ ζε απνζεθεπηηθά κέζα
(CD/DVD), επηζπκεηφ ην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο
εηθφλσλ (Full Leg/Full Spine). Πξνδηαγξαθή 5.4 & 5.5
θιεξφο δίζθνο γηα απνζήθεπζε εηθφλσλ / ≧ 1 GB Μλήκε
RAM / ≧ 8GB ΑΠΑΝΣΖΖ Ζ εηαηξεία καο δηαζέηεη 4 GB
RAM θαη ζηνλ ρψξν απνζήθεπζεο δελ ζα πξέπεη λα νξίδεηαη
απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζε GB αιιά ν αξηζκφο εηθφλσλ πνπ
κπνξεί λα απνζεθεπηεί. πλεπψο νη πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη
λα επαλαδηαηππσζνχλ σο εμήο : θιεξφο δίζθνο γηα
απνζήθεπζε εηθφλσλ / ≧ 9000 εηθφλεο Μλήκε RAM / ≧
4GB Πξνδηαγξαθή 5.11 Να ππάξρεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ
κε δπαληφηεηα νιφζσκσλ αθηηλνγξαθηψλ θαη απηφκαηε
ζπλέλσζε εηθφλσλ (auto-stiching) θαη ζε νξηδφληην θαη ζε
θάζεηε ηνπνζέηεζε (FLFS) / NAI ΑΠΑΝΣΖΖ Όπσο θαη
ζηηο πξνεγνχκελεο πξνδηαγξαθέο ην ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο

είλαη επηζπκεηφ θαη εδψ ε πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα είλαη
επηζπκεηή. Να ππάξρεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ κε δπαληφηεηα
νιφζσκσλ αθηηλνγξαθηψλ θαη απηφκαηε ζπλέλσζε εηθφλσλ
(auto-stiching) θαη ζε νξηδφληην θαη ζε θάζεηε ηνπνζέηεζε
(FLFS) / Δπηζπκεηφ Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα κηα (1)
αθηηλνζθνπηθή κνλάδα C-arm ηξνρήιαηε γηα λνζνθνκεηαθή
ρξήζε. Πνζφ πξνυπνινγηζκνχ 70.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ Πξνδηαγξαθή 8 Δηδηθά
ζηελ αθηηλνζθφπεζε πξέπεη λα απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ 8mA
θαη απηφκαην έιεγρν δφζεο, γηα πςειή επθξίλεηα ζηελ
απεηθφληζε. ΑΠΑΝΣΖΖ Γηα ηελ πνηνηηθφηεξε απεηθφληζε
εηδηθά ησλ παρχζαξθσλ αζζελψλ θαη εηδηθά φηαλ ην C arm
ηνπνζεηείηαη ζε αθξαίεο γσληψζεηο ε ηηκή ξεχκαηνο θαηά
ηελ αθηηλνζθφπεζε, φπσο θαη ηελ αθηηλνγξάθεζε, ζα πξέπεη
λα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε. πλεπψο γηα ηελ
ηζάμηα ζπκκεηνρή ζπγθξνηεκάησλ θαη γηα ηελ επίηεπμε
πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο εηθφλεο ζηηο παξαπάλσ
πεξηπηψζεηο (αθηηλνζθφπεζε θαη αθηηλνγξαθία) ρξεηάδεηαη
ξεχκα ηεο ηάμεσο ησλ 20 mA. Δπνκέλσο αηηνχκεζα ζηελ ελ
ιφγσ παξάγξαθν, δίρσο λα πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο θαη
γηα ηελ ζπκκεηνρή πνηνηηθφηεξσλ θαη ηζάμησλ
ζπγθξνηεκάησλ , λα γίλεη επαλα-δηαηχπσζε σο αθνινχζσο:
Δηδηθά ζηελ αθηηλνζθφπεζε πξέπεη λα απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ
20 mA θαη απηφκαην έιεγρν δφζεο, γηα πςειή επθξίλεηα
ζηελ απεηθφληζε. Πξνδηαγξαθή 11 Σα δηαθξάγκαηα λα είλαη
ίξηδαο θαη νξζσγσλίνπ ΑΠΑΝΣΖΖ Γελ δηαζέηνπκε
δηαθξάγκαηα νξζνγσλίνπ. Γηαζέηνπκε ίξηδνο ζπκκεηξηθά
θαη ίξηδαο(πεξηζηξεθφκελα απεξηφξηζηα). πλεπψο γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηεο εηαηξέηαο καο πξνηείλνπκε ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Σα
δηαθξάγκαηα λα είλαη ίξηδαο(απεξηφξηζηεο πεξηζηξνθήο) ή
νξζσγσλίνπ ή ζπκκεηξηθά Πξνηείλνπκε ηελ παξαθάησ
πξνζζήθε γηα ηελ πνηνηηθή ιεηνηπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο :
Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο αλφδνπ ηεο ιπρλίαο, ε
ζεξκνρσξεηηθφηεηα πεξηβιήκαηνο θαη νη ζεξκαπαγσγέο
απηψλ είλαη ηηκέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ κέγηζηε θαη
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπγθξνηεκάησλ ζε απαηηεηηθά
ρεηξνπξγία θαη πνιχσξα (βαξηά νξζνπεδηθά &
θαξδηνινγηθά). Δπηπιένλ νη κεγάιεο ζεξκνρσξηηηθφηεηεο θαη
ζεξκαπαγσγέο πξνζδηνξίδνπλ πιηθά απφ ηα νπνία είλαη
θαηαζθεπαζκέλε ε αθηηλνινγηθή ιπρλία δηαζθαιίδνληαο ηελ
καθξνδσία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Όια ηα αθηηλνζθνπηθά
ζπγθξνηήκαηα φηαλ ε ιπρλία ζεξκαλζεί ε ιεηηνπξγία απηψλ
αλαζηέιεηαη εσο φηνπ θηάζεη ζε επηπεδα ζεξκφηεηαο
ηθαλνπνηεηηθά γηα λα μαλα ιεηηνπξγήζεη ε ιπρλία. Γηα ηελ
απνθπγή άιισλ απηνζρέδησλ κέζσλ ηαρχηεξεο πηψζεο ηεο
ζεξκφηεηαο πξνηείλνπκε ζεξκνρσξεηηθφηεηεο θαη
ζεξκαπαγσγέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηνηηθφηεξε θαη
ηζάμηα ζπκκεηνρή ησλ κεραλεκάησλ ρσξίο λα πεξηνξίδνπλ

ηνλ αληαγσληζκφ ε πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα
επαλαδηαηππσζεί σο εμήο : 27. Ζ ιπλρία λα έρεη κεγάιε
ζεξκνρσξεηηθφηεηα αλφδνπ ηνπιάρηζηνλ 100.000 HU θαη
πεξηβιήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 1.000KHU, ψζηε λα εμαζθαιίδεη
δπλαηφηεηα ζπλερνχο αθηηλνζθφπεζεο, πςειήο πνηφηεηαο
γηα ηνπιάρηζηνλ 50 ιεπηά θαηά ηελ αθηηλνζθφπεζε. ηελ
δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία ε
δηεπθξίλεζε Μεηά ηηκήο SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΔΔ
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Αμηφηηκνη θχξηνη, Έπεηηα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ θαη ζεβφκελνη πάληα ην έξγν
ηεο Δπηηξνπήο ζχληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ,
επηζπκνχκε λα πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ
απφ απηψλ, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία καο λα έρεη ηελ
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, απνζθνπψληαο
πάληα ζηελ δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηφλ πξνο
φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δεδνκέλνπ φηη ζθνπφο
ηνπ θάζε δηαγσληζκνχ είλαη λα δηαζθαιίδεη ην δεκφζην
ζπκθέξνλ θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ν ιφγνο Πνηφηεηαο πξνο
Σηκήο. Ζ εηαηξεία καο δηαζέηεη κεγάιε γθάκα ζχγρξνλσλ
θαη πνηνηηθά αμηφινγσλ αθηηλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ
πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ηνπ πξσηνπφξνπ νίθνπ Villa
Systemi Medicali, σζηφζν κε ηηο δεδνκέλεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, εηδηθφηεξα ζε ζεκεία ειάζζνλνο ζεκαζίαο,
εκπνδίδεηαη ε ζπκκεηνρή καο ζε απηφλ θαη ιακβάλνληαο σο
δεδνκέλν φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην
δηαγσληζκφ, ψζηε κέζσ ηεο αλάπηπμεο αληαγσληζκνχ λα
επηηπγράλνληαη νη πιένλ ζπκθέξνληεο φξνη πξνκήζεηαο γηα
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε
νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ σο αθνινχζσο: -ηελ παξάγξαθν
5 ηαζκφο ιήςεο, Απνζήθεπζεο & Δπεμεξγαζίαο Φεθηαθψλ
εηθφλσλ, πξνδηαγξαθή 5.3 Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο &
κεηξήζεσλ δεηείηαη λα πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ
„Applying Densitometries‟ To δεηνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ
„Applying Densitometries‟ είλαη αζαθέο θαη παξαπέκπεη ζε
ζπζηήκαηα παιαηφηεξεο ηερλνινγίαο θαη πηζαλφηαηα ζε κε
ςεθηαθά ζπζηήκαηα. Παξαθαινχκε φπσο ιάβεηε ππφςε ζαο
ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζή καο γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή
ηεο εηαηξείαο καο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. ηελ
δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή δηεπθξίληζε. Με
εθηίκεζε, ηέιια Θαιαζζηλνχ Αθηηλνθπζηθφο
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Πξνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ»
Αξ. Πξσηνθφιινπ: 0000002820 Αζήλα, 09 Οθησβξίνπ 2018
ΘΔΜΑ: «Πξφζθιεζε Γεχηεξεο (Β) Γεκφζηαο δηαβνχιεπζεο
γηα ηελ πξνκήζεηα: Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ –
Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies (CPV
33124000-5) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ» Αμηφηηκνη θχξηνη, ε ζπλέρεηα ηνπ ππ΄αξηζκ. Πξση.
22243/8-10-2018 έγγξαθν, ζαο απνζηέιινπκε ηα ζρφιηά
καο: Ζ εηαηξεία καο πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ ππφ
θξίζε δηαγσληζκφ θαη λα ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ηα ππφ
πξνκήζεηα είδε ηεο δηαθήξπμεο, πξνζθέξνληαο
ππεξερνγξάθν, ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Canon Ηαπσλίαο, ν νπνίνο θέξεη ηε
ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ νδεγία
93/42/ΔΟΚ. Ζ ηερλνινγία ζηα ζπζηήκαηα ππεξήρσλ
εμειίζζεηαη θαη έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηείηε έλα
θνξπθαίν ηερλνινγηθά ζχζηεκα ππεξήρνπ. Θα ζέιακε λα
ζαο πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ αιιαγέο επί ησλ
πξνδηαγξαθψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επξχηαηε δπλαηή
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, δηαηεξψληαο πςειήο πνηφηεηα
θαη αμηνπηζηίαο θιηληθέο εμεηάζεηο:: «ΔΓΥΡΧΜΟ
ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΦΖΦΗΑΚΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ » ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ηελ
παξάγξαθν 12 «Να δηαζέηεη θεθαιέο κε ηερλνινγία
δηάηαμεο πνιιαπιψλ ζεηξψλ θξπζηάιισλ (Matrix) ζε ζρέζε
κε ηηο ζπκβαηηθέο θεθαιέο γηα εμεηάζεηο γεληθήο
αθηηλνινγίαο, θαζψο θαη θεθαιέο single crystal κέγηζηεο
επθξίλεηαο θαη δηαγλσζηηθνχ επίπεδνπ. Να πεξηγξαθεί ε
ηερλνινγία πξνο αμηνιφγεζε» Όπσο δηακνξθσζεί, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε επξχηαηε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην
δηαγσληζκφ «Να δηαζέηεη θεθαιέο πνιιαπιψλ θξπζηάιισλ
γηα εμεηάζεηο γεληθήο αθηηλνινγίαο, κέγηζηεο επθξίλεηαο θαη
δηαγλσζηηθνχ επίπεδνπ. Να πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία
ζάξσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, πξνο αμηνιφγεζε»
ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ & ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΚΔΝΣΡΗΚΑ
ΓΡΑΦΔΗΑ: Ηνπιηαλνχ 2, Μεηακφξθσζε, 144 51 Αζήλα Σει:
210-2806200 Fax: 210-2806210 e-mail: admin@protoncy.gr
ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ: Γεκ.ηξνγγχιε 21, Αγ.Ησάλλεο 551
33 Καιακαξηά, Θεζ/θε Σει:2310-452936,2310-452998 Fax:
2310452893 e-mail: admin@protoncy.gr ηελ παξάγξαθν
15 «Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο ζε φιεο ηηο
δεηνχκελεο ηερληθέο απεηθφληζεο άλσ ησλ 30cm
ηνπιάρηζηνλ.» Όπσο δηακνξθσζεί, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πξνκήζεηα ηεο πιένλ ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζχζηεκα, γηα
πςειφηεξεο αλάιπζεο εμεηάζεηο, πνπ απαηηείηαη γηα ην

λνζνθνκείν ζαο.: «Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο ζε
φιεο ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο απεηθφληζεο άλσ ησλ 40cm
ηνπιάρηζηνλ.» ηελ παξάγξαθν 16 «Σν ζχζηεκα λα έρεη
πςειφ ξπζκφ αλαλέσζεο ηεο εηθφλαο ηνπιάρηζηνλ 2300
εηθφλεο / δεπηεξφιεπην γηα κέγηζηε απφδνζε ζε εμεηάζεηο
αγγείσλ αιιά θαη πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Να δηαζέηεη
ζχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα φια ηα
είδε ησλ απεηθνλίζεσλ (αγγεηνινγίαο θ.ι.π.)» Όπσο
δηακνξθσζεί, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επξχηαηε δπλαηή
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Σν ζχζηεκα λα έρεη πςειφ
ξπζκφ αλαλέσζεο ηεο εηθφλαο ηνπιάρηζηνλ 1500 εηθφλεο /
δεπηεξφιεπην γηα κέγηζηε απφδνζε ζε εμεηάζεηο αγγείσλ
αιιά θαη πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Να δηαζέηεη
ζχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα φια ηα
είδε ησλ απεηθνλίζεσλ (αγγεηνινγίαο θ.ι.π.) ηελ
παξάγξαθν 23 «Να δηαζέηεη ηερληθή κειέηεο θαη αλάδεημεο
ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ ηζηψλ κε ηελ κέζνδν πίεζεο απφ ηνλ
εμεηαζηή (Strain Elastography) ε νπνία λα εθαξκφδεηαη ζε
πνιιαπιέο αλαηνκηθέο πεξηνρέο θαη φξγαλα γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ επξεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη κε
δπλαηφη6εηα εμαγσγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Να
ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο ηεο βαζηθήο ζχλζεζεο νη νπνίεο λα
αλαθεξζνχλ.» Όπσο δηακνξθσζεί, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πξνκήζεηα ηεο πιένλ ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζχζηεκα, γηα
πςειφηεξεο αλάιπζεο εμεηάζεηο ηφζν ζηα επηθαλεηαθά
φξγαλα φζν θαη ζην κπνζθειεηηθφ, πνπ απαηηείηαη γηα ην
λνζνθνκείν ζαο.: Να δηαζέηεη ηερληθή κειέηεο θαη αλάδεημεο
ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ ηζηψλ κε ηελ κέζνδν πίεζεο απφ ηνλ
εμεηαζηή (Strain Elastography) ε νπνία λα εθαξκφδεηαη ζε
πνιιαπιέο αλαηνκηθέο πεξηνρέο θαη φξγαλα γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ επξεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη κε
δπλαηφηεηα εμαγσγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Να
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή Shear Wave Διαζηνγξαθία ε
νπνία δελ εμαξηάηαη απφ θακία πίεζε θεθαιήο, κε ηηο
αληίζηνηρεο κεηξήζεηο. Να ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο ηεο
βαζηθήο ζχλζεζεο, νη νπνίεο λα αλαθεξζνχλ ΒΑΗΚΖ
ΤΝΘΔΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ηελ
παξάγξαθν 2 «Ζρνβφιν θεθαιή Linear Array ηχπνπ Matrix
κε πνιιαπιέο ζπζηνηρίεο θξπζηάιισλ (άλσ ησλ ρηιίσλ) κε
εχξνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο απφ 7.0 έσο ηνπιάρηζηνλ
15.0MHz, γηα πςειήο αλάιπζεο εμεηάζεηο καζηνχ θαη
κεγάιε επηθάλεηα ζάξσζεο 50mm ηνπιάρηζηνλ γηα κέγηζηε
επθνιία θαηά ηελ ζάξσζε, κε δπλαηφηεηα ειαζηνγξαθίαο.»
Όπσο δηακνξθσζεί, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επξχηαηε
δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Ζρνβφιν θεθαιή Linear
Array ηχπνπ πνιιαπιψλ θξπζηάιισλ κε εχξνο ζπρλνηήησλ
ιεηηνπξγίαο απφ 7.0 έσο ηνπιάρηζηνλ 15.0MHz, γηα πςειήο
αλάιπζεο εμεηάζεηο καζηνχ θαη κεγάιε επηθάλεηα ζάξσζεο
50mm ηνπιάρηζηνλ γηα κέγηζηε επθνιία θαηά ηελ ζάξσζε,

κε δπλαηφηεηα ειαζηνγξαθίαο ηελ παξάγξαθν 3 «Ζρνβφιν
θεθαιή Linear Array ηχπνπ κε εχξνο ζπρλνηήησλ
ιεηηνπξγίαο απφ 4.0 έσο 8.0MHz, εμεηάζεηο αγγείσλ θαη ελ
ησ βάζεη νξγάλσλ. Με δπλαηφηεηα ειαζηνγξαθίαο» Όπσο
δηακνξθσζεί, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επξχηαηε δπλαηή
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Ζρνβφιν θεθαιή Linear Array
ηχπνπ κε εχξνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο απφ 3.0 έσο
11.0MHz, εμεηάζεηο αγγείσλ θαη ελ ησ βάζεη νξγάλσλ. ηελ
παξάγξαθν 4 «Ζρνβφιν θεθαιή δηνξζηθή- ελδνθνιπηθή
microConvex Array κε ηερλνινγία κεγάινπ εχξνπο
ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο απφ 4.0 έσο 10.0MHz γηα
ελδνθνηινηηθέο εμεηάζεηο (γπλαηθνινγηθέο, δηνξζηθέο), κε
δπλαηφηεηα ειαζηνγξαθίαο, λα ζπλνδεχεηαη απφ κεηαιιηθφ
νδεγφ βηνςίαο.» Όπσο δηακνξθσζεί, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη
ε επξχηαηε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ Ζρνβφιν
θεθαιή δηνξζηθή- ελδνθνιπηθή microConvex Array κε
ηερλνινγία κεγάινπ εχξνπο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο απφ 4.0
έσο 10.0MHz γηα ελδνθνηινηηθέο εμεηάζεηο (γπλαηθνινγηθέο,
δηνξζηθέο), κε δπλαηφηεηα ειαζηνγξαθίαο, λα ζπλνδεχεηαη
απφ νδεγφ βηνςίαο Δίκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα
νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. Μεηά
ηηκήο, Μαξηιέλα Σνπάξληηηο Δηδηθφο Πσιήζεσλ Ultrasound
Medical Systems

Όλνκα

Email

Άξζξν

ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑ
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛ info@papapostolou ΦΟ ΤΓΥΡΟΝΗ
ΟΤ Ν. ΑΔ
.gr
ΦΗΦΙΑΚΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Ζκ/λία
12/10/20
18

ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ (Β) ΓΖΜΟΗΑ
ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ:
ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ –
DIAGNOSTICS AND RADIODIAGNOSTIC DEVICES
AND SUPPLIES (CPV 33124000-5)» Αμηφηηκνη Κχξηνη,
Αληαπνθξηλφκελνη ζην αίηεκα ζαο γηα δηαβνχιεπζε επί ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, επραξίζησο ζαο παξαζέηνπκε ηηο
παξαηεξήζεηο καο. Έπεηηα απφ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ
ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ θαη ζεβφκελνη πάληα ην έξγν
ηεο Δπηηξνπήο ζχληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ,
επηζπκνχκε λα πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ
απφ απηψλ, πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία καο λα έρεη ηελ
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαζψο θαη κε
ζθνπφ λα πξνκεζεπηείηε έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα πην
πςειφηεξσλ δπλαηφηεησλ, απνζθνπψληαο πάληα ζηελ
δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηφλ πξνο φθεινο ηνπ
Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δεδνκέλνπ φηη ζθνπφο ηνπ θάζε
δηαγσληζκνχ είλαη λα δηαζθαιίδεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη
λα κεγηζηνπνηείηαη ν ιφγνο Πνηφηεηαο πξνο Σηκήο. Ζ

εηαηξεία καο δηαζέηεη κεγάιε γθάκα ζχγρξνλσλ θαη πνηνηηθά
αμηφινγσλ ζπζηεκάησλ ππεξερνγξαθίαο ηεο πιένλ
πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, σζηφζν κε νξηζκέλεο απφ ηηο
δεδνκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εκπνδίδεηαη ε ζπκκεηνρή
καο ζε απηφλ θαη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν φηη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ επξχηεξε δπλαηή
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ψζηε κέζσ ηεο αλάπηπμεο
αληαγσληζκνχ λα επηηπγράλνληαη νη πιένλ ζπκθέξνληεο φξνη
πξνκήζεηαο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνηείλνπκε ηελ
ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ σο αθνινχζσο:
ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΓΥΡΟΝΖ ΦΖΦΗΑΚΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΝΟΣΖΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΚΑΗ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 7
7) Να πξνζθεξζνχλ γηα αγνξά ζην κέιινλ εηδηθέο θεθαιέο:
Γηνξζηθή Biplane Κεθαιή κε κεηαιιηθφ νδεγφ βηνςίαο γηα
βηνςίεο πξνζηάηνπ, Yςειήο ζπρλφηεηαο Linear θεθαιή
ηχπνπ Hockey Stick (18ΜΖz ηνπιάρηζηνλ) γηα
κπνζθειεηηθέο εμεηάζεηο ζε δχζθνια αλαηνκηθά ζεκεία,
παηδηαηξηθή θεθαιή Microconvex 4 - 11ΜΖz. Ζ δηαθνξά
ηεο Yςειήο ζπρλφηεηαο Linear θεθαιή ηχπνπ Hockey Stick
πνπ δηαζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία καο ζε
ζχγθξηζε κε ην εχξνο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλσηέξσ ηερληθή
πξνδηαγξαθή, είλαη νπζηαζηηθά ακειεηέα θαη δελ επεξεάδεη
ζε θακία πεξίπησζε ηελ δηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ
εμεηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ησλ
ππεξήρσλ. Χζηφζν ην δεηνχκελν εχξνο δελ επηηξέπεη ζηελ
εηαηξεία καο, παξφιν πνπ δηαζέηεη πςειήο ηερλνινγίαο
ζπζηήκαηα ππεξήρσλ, λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Γηα
ην ιφγν απηφ, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ
εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο
καο ζην δηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ πξνηείλνπκε
ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : 7) Να
πξνζθεξζνχλ γηα αγνξά ζην κέιινλ εηδηθέο θεθαιέο:
Γηνξζηθή Biplane Κεθαιή κε κεηαιιηθφ νδεγφ βηνςίαο γηα
βηνςίεο πξνζηάηνπ, Yςειήο ζπρλφηεηαο Linear θεθαιή
ηχπνπ Hockey Stick κέγηζηεο ζπρλφηεηαο 16 MHz γηα
κπνζθειεηηθέο εμεηάζεηο ζε δχζθνια αλαηνκηθά ζεκεία,
παηδηαηξηθή θεθαιή Microconvex 4 - 11ΜΖz. Σερληθή
Πξνδηαγξαθή 11 11) Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε
ειεθηξνληθήο ζάξσζεο ερνβφιεο θεθαιέο θαη εχξνο
ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο απφ 1MHz έσο ηνπιάρηζηνλ
18ΜΖz. Ζ δηαθνξά ηνπ εχξνπο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο πνπ
δηαζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία καο ζε
ζχγθξηζε κε ην εχξνο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλσηέξσ ηερληθή
πξνδηαγξαθή, είλαη νπζηαζηηθά ακειεηέα θαη δελ επεξεάδεη
ζε θακία πεξίπησζε ηελ δηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ
εμεηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ησλ
ππεξήρσλ. Χζηφζν ην δεηνχκελν εχξνο δελ επηηξέπεη ζηελ
εηαηξεία καο, παξφιν πνπ δηαζέηεη πςειήο ηερλνινγίαο

ζπζηήκαηα ππεξήρσλ, λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Γηα
ην ιφγν απηφ, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ
εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο
καο ζην δηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ πξνηείλνπκε
ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : 11) Να
έρεη ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε ειεθηξνληθήο ζάξσζεο
ερνβφιεο θεθαιέο θαη εχξνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο απφ
1.2MHz έσο 16ΜΖz. Σερληθή Πξνδηαγξαθή 14 14) Να
έρεη δπλαηφηεηα πςειφ δπλακηθφ εχξνπο ηνπιάρηζηνλ
270db, γηα εχθνιε αλίρλεπζε ηδηαίηεξα κηθξψλ θαη
δπζδηάθξηησλ αιινηψζεσλ ζηνλ παξεγρπκαηηθφ ηζηφ, κε
δπλαηφηεηα ξχζκηζεο απφ ηνλ ρξήζηε ζε επίπεδα ηα νπνία
λα αλαθεξζνχλ. Σν δπλακηθφ εχξνο (Dynamic range) ησλ
ζπζηεκάησλ ππεξήρσλ πνπ δηαηίζνληαη απφ ηελ εηαηξεία
καο, θαιχπηνπλ φιε ηε γθάκα ησλ εμεηάζεσλ πνπ δεηνχληαη
απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη κε ην δηαζέζηκν εχξνο ησλ 240db
πνπ παξέρνπλ, είλαη πάξα πνιχ θνληά ζε απηφ πνπ δεηείηαη
απφ ηελ πξνδηαγξαθή. Ζ δηαθνξά ηνπ εχξνπο πνπ δηαζέηνπλ
ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία καο ζε ζχγθξηζε κε
ην εχξνο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλσηέξσ ηερληθή
πξνδηαγξαθή, δελ επεξεάδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ
δηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ εμεηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο
πξννξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ησλ ππεξήρσλ. Χζηφζν ην
δεηνχκελν εχξνο δελ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία καο, παξφιν
πνπ δηαζέηεη πςειήο ηερλνινγίαο ζπζηήκαηα ππεξήρσλ, λα
ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Δπίζεο ην dynamic range πνπ
ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπληηπξηηθή πιεηνςεθία ησλ
εμεηάζεσλ είλαη πεξίπνπ 100 db ελψ 150-200 db
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο φπσο
θαη ηεο αθηηλνδηάγλσζεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, γηα ηε
δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ εηαηξηψλ θαη γηα ηελ
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ
πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ πξνηείλνπκε ηελ
επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : 14) Να έρεη
δπλαηφηεηα πςειφ δπλακηθφ εχξνπο ηνπιάρηζηνλ 230db, γηα
εχθνιε αλίρλεπζε ηδηαίηεξα κηθξψλ θαη δπζδηάθξηησλ
αιινηψζεσλ ζηνλ παξεγρπκαηηθφ ηζηφ, κε δπλαηφηεηα
ξχζκηζεο απφ ηνλ ρξήζηε. Σερληθή Πξνδηαγξαθή 16 16)
Σν ζχζηεκα λα έρεη λα έρεη πςειφ ξπζκφ αλαλέσζεο ηεο
εηθφλαο ηνπιάρηζηνλ 2300 εηθφλεο /δεπηεξφιεπην γηα
κεγηζηε απφδνζε ζε εμεηάζεηο αγγείσλ αιιά θαη πςειή
δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Να δηαζέηεη ζχγρξνλα παθέηα
κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα φιαη είδε απεηθνλίζεσλ
(αγγεηνινγίαο θ.ιπ) Ο πςειφο ξπζκφο αλαλέσζεο ηεο
εηθφλαο (frame rate), ησλ ζπζηεκάησλ ππεξήρσλ πνπ
δηαηίζνληαη απφ ηελ εηαηξεία καο, θαιχπηνπλ φιε ηε γθάκα
ησλ εμεηάζεσλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη κε
δπλαηφηεηα κέγηζηεο ιήςεο 1.333 εηθφλεο/δεπηεξφιεπην πνπ
παξέρνπλ. Ζ δηαθνξά ηνπ εχξνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα

ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία καο ζε ζχγθξηζε κε ην
εχξνο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλσηέξσ ηερληθή πξνδηαγξαθή,
δελ επεξεάδεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ δηαγλσζηηθή
ηθαλφηεηα ησλ εμεηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη ηα
ζπζηήκαηα ησλ ππεξήρσλ. Χζηφζν ην δεηνχκελν εχξνο δελ
επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία καο, παξφιν πνπ δηαζέηεη πςειήο
ηερλνινγίαο ζπζηήκαηα ππεξήρσλ, λα ζπκκεηάζρεη ζην
δηαγσληζκφ. Δπίζεο ην αλζξψπηλν κάηη αληηιακβάλεηαη
κέρξη 60 εηθφλεο/δεπηεξφιεπην, ην πνιχ 100
εηθφλεο/δεπηεξφιεπην. Οπνηε ε απαίηεζε 2.300
εηθφλεο/δεπηεξφιεπην ζε ζρέζε κε 1.333
εηθφλεο/δεπηεξφιεπην δελ επεξξεαδεη ηελ πνηνηεηα ηεο
εηθφλαο θαη ηνλ δηαγλψζηε θαζψο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
κεραλήκαηνο πνπ επηζπκείηε λα πξνκεζεπηείηε. Γηα ηνπο
παξαπάλσ ιφγνπο, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο
δηάθνξσλ εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο
εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ
πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο
εμήο : 16) Σν ζχζηεκα λα έρεη λα έρεη πςειφ ξπζκφ
αλαλέσζεο ηεο εηθφλαο ηνπιάρηζηνλ 1.250 εηθφλεο
/δεπηεξφιεπην γηα κεγηζηε απφδνζε ζε εμεηάζεηο αγγείσλ
αιιά θαη πςειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Να δηαζέηεη
ζχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα φια ηα
είδε απεηθνλίζεσλ (αγγεηνινγίαο θ.ιπ) Σερληθή
Πξνδηαγξαθή 23 23.Να δηαζέηεη ηερληθή κειέηεο θαη
αλάδεημεο ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ ηζηψλ κε ηελ κέζνδν
πίεζεο απφ ηνλ εμεηαζηή (Strain Elastography) ε νπνία λα
εθαξκφδεηαη ζε πνιιαπιέο αλαηνκηθέο πεξηνρέο θαη φξγαλα
γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επξπκάησλπνπ εκθαλίδνληαη θαη κε
δπλαηφηεηα εμαγσγήο πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Να ιεηηνπξγεί
κε θεθαιέο ηεο βαζηθήο ζχλζεζεο νη νπνίεο λα αλαθεξζνχλ.
Δπίζεο πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ θαη κε ζθνπφ λα
πξνκεζεπηείηε έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα πην πςειφηεξσλ
δπλαηφηεησλ, πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο : 23.Να δηαζέηεη ηερληθή κειέηεο θαη
αλάδεημεο ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ ηζηψλ κε ηελ κέζνδν
πίεζεο απφ ηνλ εμεηαζηή (Strain Elastography) θαζψο επίζεο
θαη ηελ πην ζχγρξνλε κέζνδν ηεο Shear Wave Elastography,
νη νπνίεο λα εθαξκφδνληαη ζε πνιιαπιέο αλαηνκηθέο
πεξηνρέο θαη φξγαλα γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επξπκάησλ πνπ
εκθαλίδνληαη θαη κε δπλαηφηεηα εμαγσγήο πνζνηηθψλ
δεδνκέλσλ ΚPa. Να αλαθεξζεί κε πνηεο θεθαιέο ηεο
βαζηθήο ζχλζεζεο ιεηηνπξγνχλ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΑΗΚΖ
ΤΝΘΔΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤΤΣΖΜΑΣΟ Σερληθή
Πξνδηαγξαθή 2 Ζρνβφιν θεθαιή Linear Array ηχπνπ
Matrix κε πνιιαπιέο ζπζηνηρίεο θξπζηάιισλ (άλσ ησλ
ρηιίσλ) κε εχξνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο απφ 7 έσο
ηνπιάρηζηνλ 15.0 MHz, γηα πςειήο αλάιπζεο εμεηάζεηο
καζηνχ θαη κεγάιε επηθάλεηα ζάξσζεο 50mm ηνπιάρηζηνλ

γηα κέγηζηε επθνιία θαηά ηελ ζάξσζε, κε δπλαηφηεηα
ειαζηνγξαθίαο. Γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ
εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο
καο ζην δηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ πξνηείλνπκε
ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Ζρνβφιν
θεθαιή Linear Array κε κεγάιν αξηζκφ θξπζηάιισλ κε
εχξνο ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο απφ 7 έσο ηνπιάρηζηνλ 15.0
MHz, γηα πςειήο αλάιπζεο εμεηάζεηο καζηνχ θαη κεγάιε
επηθάλεηα ζάξσζεο 50mm ηνπιάρηζηνλ γηα κέγηζηε επθνιία
θαηά ηελ ζάξσζε, κε δπλαηφηεηα ειαζηνγξαθίαο.
Σερληθή Πξνδηαγξαθή 1 1) Ζρνβφιν θεθαιή Convex Array
κνλνχ θξπζηάιινπ κε εχξνο ζπρλνηήησλ ιεηνπξγίαο απφ 1.0
έσο ηνπιάρηζηνλ 6.0 MHz γηα εμεηάζεηο άλσ θαη θάησ
θνηιίαο, ελδνθνηιηαθψλ αγγείσλ θ.ιπ. κε δπλαηφηεηα
ειαζηνγξαθίαο. Να ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρν νδεγφ
βηνςίαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή ζα ζέιακε λα ζαο
ελεκεξψζνπκε φηη φινη νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη, δηαζέηνπλ
θεθαιέο ηερλνινγίαο κνλνχ θξπζηάιινπ (Single crystal),
ζηα High-End ζπζηήκαηα. Οη θεθαιέο ηερλνινγίαο κνλνχ
θξπζηάιινπ παξέρνπλ 60 % θαιχηεξε απφδνζε απφ ηηο
ζπκβαηηθέο θεθαιέο. Δπίζεο δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν εχξνο
ζπρλνηήησλ κε απνηέιεζκα λα απνδίδνπλ εμίζνπ θαιά ζε
φινπο ηνπο ζσκαηφηππνπο κε βάζνο ζάξσζεο πνπ θηάλεη
έσο θαη ηα 40 cm., θαζψο επίζεο λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο πην ζχγρξνλεο κεζφδνπ Shear Wave
ειαζηνγξαθίαο. To εχξνο ζπρλνηήησλ ησλ ζπζηεκάησλ
ππεξήρσλ πνπ δηαηίζνληαη απφ ηελ εηαηξεία καο, θαιχπηνπλ
φιε ηε γθάκα ησλ εμεηάζεσλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη κε δπλαηφηεηα επξνπο ζπρλνηήησλ 1.15.3 ΜHz πνπ παξέρνπλ, είλαη πάξα πνιχ θνληά ζε απηφ πνπ
δεηείηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή. Ζ δηαθνξά ηνπ εχξνπο πνπ
δηαζέηνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία καο ζε
ζχγθξηζε κε ην εχξνο πνπ δεηείηαη απφ ηελ αλσηέξσ ηερληθή
πξνδηαγξαθή, είλαη ακεθιεηέα θαη δελ επεξεάδεη ζε θακία
πεξίπησζε ηελ δηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ εμεηάζεσλ γηα
ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ησλ ππεξήρσλ.
Χζηφζν ην δεηνχκελν εχξνο ζπρλνηήησλ δελ επηηξέπεη ζηελ
εηαηξεία καο, παξφιν πνπ δηαζέηεη πςειήο ηερλνινγίαο
ζπζηήκαηα ππεξήρσλ, λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ. Γηα
ην ιφγν απηφ, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ
εηαηξηψλ θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο
καο ζην δηαγσληζκφ πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ πξνηείλνπκε
ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : 1)
Ζρνβφιν θεθαιή Convex Array κνλνχ θξπζηάιινπ κε
εχξνο ζπρλνηήησλ ιεηνπξγίαο απφ 1.1 έσο ηνπιάρηζηνλ 5.2
MHz γηα εμεηάζεηο άλσ θαη θάησ θνηιίαο, ελδνθνηιηαθψλ
αγγείσλ θ.ιπ. κε δπλαηφηεηα ηεο πην ζχγρξνλεο
ειαζηνγξαθίαο (Shear Wave). Να ζπλνδεχεηαη απφ
αληίζηνηρν νδεγφ βηνςίαο. Ζ σο άλσ παξαηήξεζή καο

γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ
ζπζηήκαηνο κε απμεκέλεο θιηληθέο εθαξκνγέο πξνο φθεινο
ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ θαη γηα λα απνθεπρζεί ν πεξηνξηζκφο άλεπ
λφκηκνπ εξείζκαηνο ηεο αλάπηπμεο αληαγσληζκνχ θαη λα
δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ θνξέα ζαο λα επηιέμεη κεηαμχ
πεξηζζνηέξσλ αμηφπηζησλ κεραλεκάησλ θαη πξνο φθεινο
ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε απηψλ. ηελ δηάζεζε ζαο γηα
νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, Γηψξγνο
Σζαηζαξφο Imaging/Ultrasound Division
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΟ ΦΖΦΗΑΚΟΤ
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ Όζνλ αθνξά ηελ
πξνδηαγξαθή 5.3 Λνγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θαη κεηξήζεσλ
πξνηείλνπκε ηελ δηακφξθσζε ηεο σο αθνινχζσο ψζηε λα
πεξηγξάθνληαη ιεηηνπξγίεο θαη φρη εκπνξηθέο νλνκαζίεο
ινγηζκηθνχ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ: Δπεμεξγαζία
θαη πξνεπηζθφπεζε εηθφλσλ. Γπλακηθφ εχξνο έθζεζεο
(αλάδεημε νζηηθήο δνθίδσζεο θαη καιαθψλ κνξίσλ).
Αλάδεημε ππνεθηεζεηκέλσλ εηθφλσλ- κείσζε ζνξχβνπ.
Δθαξκνγή καχξνπ πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ εηθφλα. Δλίζρπζε
παξπθψλ αλαηνκηθψλ δνκψλ Ρχζκηζε θσηεηλφηεηαο,
αληίζεζεο θαη επθξίλεηαο Δθηχπσζε πνιιαπιψλ εηθφλσλ ζε
έλα κφλν θηικ/πξαγκαηηθφ κέγεζνο εθηχπσζεο. Πεξηζηξνθή
– Αληηθαηνπηξηζκφο Μεγέζπλζε/Ζιεθηξνληθή Πεξηθνπή
εηθφλαο. Μέηξεζε Απνζηάζεσλ θαη Γσληψλ Δπηινγή θαη
ηαμηλφκεζε εηθφλσλ κε θξηηήξηα. Δπεμεξγαζία
πιεξνθνξηψλ αζζελνχο θαη εμεηάζεσλ. Δηζαγσγή ζρνιίσλ,
ελδείμεσλ θαη ειεχζεξνπ θεηκέλνπ. Πιήξσο ειιεληθή
επηθάλεηα εξγαζίαο θαη εηζαγσγή ζηνηρείσλ Γπλαηφηεηα
εγγξαθήο εμεηάζεσλ ζε απνζεθεπηηθά κέζα Δηδηθφ
ινγηζκηθφ ζπλέλσζεο εηθφλσλ (Full leg/full spine) Με
εθηίκεζε, Carestream Health Hellas

