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ΠΡΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ «Ο ΑΓΗΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ» ΜΟΤΡΝΗΔ ΚΤΓΧΝΗΑ, 73 300 ΥΑΝΗΑ,
ΚΡΖΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: θνο ΝΣΟΤΑΚΖ ΣΖΛ:
28210-22309 Email: entousakis@chaniahospital.gr
Αζήλα, 17Γεθεκβξίνπ 2018 Αξ. Πξση.:
2018/Δ/Ο/103866 ΑΕ/ηθ Θέκα: «Πξφζθιεζε ΠΡΧΣΖ
(Α) Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη
Δγθαηάζηαζε Δμσζσκαηηθνχ Ληζνηξίπηε (CPV
33153000-7) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεηφπ
Υαλίσλ.» Αμηφηηκνη θχξηνη, ε απάληεζε ηεο
πξφζθιεζεο ζαο πνπ αθνξά ηελ «ΠΡΧΣΖ (Α) Γεκφζηα
Γηαβνχιεπζε γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε
Δμσζσκαηηθνχ Ληζνηξίπηε (CPV 33153000-7) γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκεηφπ Υαλίσλ.» κε Αξ.
27295 θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ηελ
Πέκπηε 20-12-2018, ζαο παξαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο
καο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο . Πξνηείλνπκε λα
επαλαδηαηππσζνχλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο
δηαηεξψληαο ην γεληθφ ηνπο ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηψλ
πνπ δηαζέηνπλ αλάινγα πιηθά ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ε θαιχηεξε θαη πην ζπκθέξνπζα

Αλαδήηεζε
Γηαβνπιεχζεσ
λ

επηινγή γηα ην Ννζνθνκείν ζαο. Παξακέλνπκε ζηελ
δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πεξαηηέξσ
πιεξνθνξία ρξεηαζηείηε. Μεηά ηηκήο, Γηα ηελ
ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΑΔ Μαξία Καιφγινπ Αληηπξφεδξνο &
Γ/λσλ χκβνπινο TΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ ΤΣΖΜΑΣΟ
ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ – CPV 33153000-7
Α. Μνλάδα ιηζνηξηςίαο (πεγή θξνπζηηθψλ θπκάησλ) 15
A/A 7 ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Ζ ζπρλφηεηα ησλ θξνχζεσλ λα
κπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ 1 -4Hz, θαη λα δηαζέηεη
απαξαίηεηα ηελ επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ
θαη ζθαλδαιηζκνχ ησλ θξνχζεσλ κε ελζσκαησκέλν
θαξδηνγξάθν (ECGtriggering). ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Ζ αλσηέξσ πξνδηαγξαθή είλαη
θσηνγξαθηθή θαη επηπιένλ δελ πξνζθέξεη ζην
απνηέιεζκα ηεο ιηζνηξηςίαο θαη πξέπεη λα δηαηππσζεί σο
θάησζη. ΠΡΟΣΑΖ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Ζ
ζπρλφηεηα ησλ θξνχζεσλ λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ
60-180 θξνχζεηο αλά ιεπηφ, θαη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα
ηελ επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ θαη
ζθαλδαιηζκνχ ησλ θξνχζεσλ κε ελζσκαησκέλν
θαξδηνγξάθν (ECGtriggering). Α/Α 10 ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Ο ρεηξηζκφο λα
γίλεηαη απφ ην εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε
νζφλε αθήο, θαη επί ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη απφ
ζσξαθηζκέλν ρψξν ηειερεηξηζκνχ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Ζ αλσηέξσ πξνδηαγξαθή είλαη
θσηνγξαθηθή θαη πξέπεη λα δηαηππσζεί σο θάησζη.
ΠΡΟΣΑΖ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Nα δχλαηαη ν
ρεηξηζκφο λα γίλεηαη θαη επί ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη απφ
ζσξαθηζκέλν ρψξν ηειερεηξηζκνχ. Β.Οπξνινγηθή
ηξάπεδα αζζελνχο 10 Α/Α 1 ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Να δηαζέηεη
ελζσκαησκέλε, πνιπιεηηνπξγηθή ηξάπεδα αζζελνχο,
θαηάιιειε γηα ιηζνηξηςία, θαη γηα ελδννπξνινγηθέο
εθαξκνγέο. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ.
Ζ ελζσκαησκέλε ή κε ηξάπεδα δελ δηαθνξνπνηεί ην
απνηέιεζκα ηεο ιηζνηξηςίαο θαη ε πξνδηαγξαθή πξέπεη
λα δηαηππσζεί σο θάησζη. ΠΡΟΣΑΖ ΔΝΓΟΚΠΗΚΖ
Α.Δ. Να δηαζέηεη πνιπιεηηνπξγηθή ηξάπεδα αζζελνχο,
θαηάιιειε γηα ιηζνηξηςία, θαη γηα ελδννπξνινγηθέο
εθαξκνγέο Γ. Αθηηλνινγηθφ κεράλεκα ηχπνπ C-Arm
εληνπηζκνχ ιίζσλ (αθηηλνζθφπεζε) 15 Α/Α 3
ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Να
δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο, παξαθνινχζεζεο
αιιά θαη δηφξζσζεο ηεο πνξείαο ηεο ιηζνηξηςίαο θαη ηεο
ζέζεο ηνπ αζζελνχο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (realtime)
ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο.

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Σν
αθηηλνινγηθφ κεράλεκα δελ δηνξζψλεη ηελ ζέζε ηνπ
αζζελή θαη ε πξνδηαγξαθή πξέπεη λα δηαηππσζεί σο
θάησζη. ΠΡΟΣΑΖ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Να δηαζέηεη
ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο, παξαθνινχζεζεο αιιά θαη
δηφξζσζεο γσλίαο ιήςεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
(realtime) ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
ζεξαπείαο. Α/Α 5 ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ ηξαπεδηνχ, ηνπ
ζπζηήκαηνο ιηζνηξηςίαο θαη ηνπ αθηηλνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο ηχπνπ C- arm ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ
έλα εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζφλε αθήο,
απφ ην εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζφλε
αθήο, θαη επί ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη απφ ζσξαθηζκέλν
ρψξν ηειερεηξηζκνχ, κε πξφζζεηε νζφλε
παξαθνινχζεζεο (πιένλ απηήο ηνπ ρεηξηζκνχ).
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Ζ αλσηέξσ
πξνδηαγξαθή είλαη θσηνγξαθηθή θαη πξέπεη λα
δηαηππσζεί σο θάησζη. ΠΡΟΣΑΖ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ
Α.Δ. Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ αθηηλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο
ηχπνπ C- arm ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ έλα
ρεηξηζηήξην επί ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε θίλεζε +/30 0 θαη ε αθηηλνινγηθή έθζεζε απφ ηνλ ζσξαθηζκέλν
ρψξν ηειερεηξηζκνχ. Α/Α 7 ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Σν ζχζηεκα λα
είλαη ηχπνπ C-arm, λα δηαζέηεη απαξαίηεηα δπλαηφηεηα
παξαθνινχζεζεο θαη ρεηξηζκνχ απφ ην εληαίν
ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζφλε αθήο, θαη επί ηνπ
ζπζηήκαηνο, θαη απφ ζσξαθηζκέλν ρψξν ηειερεηξηζκνχ.
Να δηαζέηεη μερσξηζηή νζφλε παξαθνινχζεζεο (πιένλ
απηήο ηνπ ρεηξηζκνχ) θαη επί ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζην
ρψξν ηειερεηξηζκνχ. Ζ ζηαζεξφηεηα ζην έδαθνο ζα
αμηνινγεζεί. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ.
Ζ αλσηέξσ πξνδηαγξαθή είλαη φκνηα κε ηελ
πξνδηαγξαθή Νν 5 θαη πξέπεη λα απαιεηθζεί. Α/Α 9
ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Να
δηαζέηεη πςίζπρλε γελλήηξηα, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ
18KW, κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 30KHz.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Ζ αλσηέξσ
πξνδηαγξαθή είλαη πξνθαλψο ιαλζαζκέλε ζηελ
πξνδηαγξαθή Νν 1 γηαηί δεηείηαη γελλήηξηα, ηζρχνο
ηνπιάρηζηνλ 5KW θαη πξέπεη λα απαιεηθζεί. Α/Α 16
ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηθφλσλ ζε USB.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΑΔ. Ζ αλσηέξσ
ιεηηνπξγία γίλεηαη απφ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο θαη πξέπεη
λα αθαηξεζεί. Α/Α 17 ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηθφλσλ ζε
DVD. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΑΔ. Ζ

αλσηέξσ ιεηηνπξγία γίλεηαη απφ ηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο
θαη πξέπεη λα αθαηξεζεί. Α/Α 20 ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Να δηαζέηεη
αληρλεπηή ηερλνινγίαο flatpanel ή εληζρπηή εηθφλαο
ηνπιάρηζηνλ 23" κε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Ζ αλσηέξσ
πξνδηαγξαθή είλαη πξνθαλψο ιαλζαζκέλε γηαηί δελ
ππάξρεη ζηελ αγνξά εληζρπηήο εηθφλαο 23 ηληζψλ θαη
πξέπεη λα δηαηππσζεί σο εμήο: ΠΡΟΣΑΖ
ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Να δηαζέηεη αληρλεπηή
ηερλνινγίαο flatpanel ή εληζρπηή εηθφλαο ηνπιάρηζηνλ
23cm/9” κε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο. Α/Α 24
ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Να
δηαζέηεη εηδηθή θνπξηίλα θάιπςεο απφ
κνιπβδνθανπηζνχθ γηα ηε ιπρλία αθηηλψλ Υ, γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή απφ ηελ εθπεκπφκελε
αθηηλνβνιία. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ.
Ζ αλσηέξσ πξνδηαγξαθή είλαη πξνθαλψο ιαλζαζκέλνο.
ε θαλέλα ζχγρξνλν ζπγθξφηεκα ιηζνηξηςίαο δελ
ρξεζηκνπνηείηαη θνπξηίλα θάιπςεο απφ
κνιπβδνθανπηζνθ γηα ιφγνπο αζθαιείαο νη ιήςεηο
γίλνληαη απφ ηνλ ζσξαθηζκέλν ρψξν. ε πεξίπησζε
ρξήζεο ηνπ αθηηλνινγηθνχ ζε ρεηξνπξγηθέο πξάμεηο ε
θνπξηίλα θάιπςεο απφ κνιπβδνθανπηζνχθ δελ αξθεί γηα
λα θαιχςεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη επηπιένλ
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. ΠΡΟΣΑΖ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ
Α.Δ. Ζ αλσηέξσ πξνδηαγξαθή πξέπεη λα αθαηξεζεί. Α/Α
26 ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
Να δηαζέηεη UPS γηα πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ Α.Δ. Σν UPS
πξέπεη λα ζπλδέεηαη έιεγρν ζπζηήκαηνο θαη απεηθφληζεο
θαη φρη κε ην C Arm ΠΡΟΣΑΖ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ
Α.Δ. Γη απηφ ηνλ ιφγν ε αλσηέξσ πξνδηαγξαθή πξέπεη
λα αθαηξεζεί. ΔΠΗΠΛΔΟΝ . Δίλαη ζεκαληηθφ ζηηο
πξνδηαγξαθέο λα νξηζηεί ην κέγεζνο ηεο θάκεξαο ιήςεο
εηθφλαο, ην κφληηνξ, νη δπλαηφηεηεο DICOM θαη
επηπιένλ δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Να δηαζέηεη
θάκεξα CCD αλάιπζεο 1Κ. Θα πξέπεη επίζεο λα
θαζνξηζηνχλ πξνδηαγξαθέο γηα ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη
απεηθφληζεο . Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ
θαησηέξσ φξνη: Δ Έιεγρνο ζπζηήκαηνο, Απεηθφληζε Να
παξέρεηαη ζηαζκφο εξγαζίαο βάζεο Ζ/Τ κε δχν κφληηνξ
κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 17 ηληζψλ γηα έιεγρν
φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κνλάδαο, ησλ εηθφλσλ
αθηίλσλ-x θαη ησλ ππεξήρσλ. Να δηαζέηεη Οπξνινγηθφ
πξφγξακκα. Δπεμεξγαζίαο εηθφλαο. Απνζήθεπζεο
εηθφλσλ θαη ζηνηρεία αζζελψλ. Βάζε δεδνκέλσλ
αζζελψλ. Απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 100.000 εηθφλσλ .
Πξνζηαζία δεδνκέλσλ αζζελψλ. πλδεζεκφηεηα

DICOM. Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηθφλσλ ζε USB.
Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηθφλσλ ζε DVD. Να δηαζέηεη
UPS γηα πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Άξζξν
Όλνκα
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟ
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Κχξηνη, Γηα ηεο παξνχζεο ππνβάιινπκε ηηο
παξαηεξήζεηο καο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ
Πξoκήζεηα Δμσζσκαηηθνχ Ληζνηξίπηε (CPV 331530007) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί θαη ε εηαηξεία καο λα
ζπκκεηάζρεη ζε κειινληηθφ δηαγσληζκφ κε είδε ηνπ
Γεξκαληθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ R. WOLF
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 - Σηκήο πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ
ηξνπνπνηήζεηο: ΓΔΝΗΚΑ • ηελ πξνδηαγξαθή 1 δεηείηαη:
«Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα
πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ εθηφο απφ ESWL, φπσο
δηελέξγεηαο ελδν-νπξνινγηθψλ πξάμεσλ θαη
δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ (κε ηα ζπλαθή εμαξηήκαηα).Ζ
ζεξαπεία λα γίλεηαη θαηά ην πιείζηνλ ρσξίο ηε ρξήζε
αλαηζζεζίαο. Να εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο, ζα αμηνινγεζεί ην ζηαζεξφ επί ηνπ
εδάθνπο» ηα πιαίζηα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ
δηαγσληδφκελσλ θαη θαζφηη ν δηαγσληζκφο ζα
πξνθεξπρζεί κε γλψκνλα ηελ βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο
– ηηκήο θαη επεηδή φια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα
δηαζέηνπλ CE βάζεη λφκνπ θαη είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα
δηελέξγεηα επεκβάζεσλ ESWL, ε ζεηηθφηεξε αμηνιφγεζε
γηα ζπζηήκαηα ζηαζεξά επί ηνπ εδάθνπο έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο αληηθεηκεληθήο ίζεο
κεηαρείξηζεο. Πξνηείλνπκε ηελ δηακφξθσζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα
δίλεη ηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ εθηφο απφ
ESWL, φπσο δηελέξγεηαο ελδν-νπξνινγηθψλ πξάμεσλ
θαη δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ (κε ηα ζπλαθή
εμαξηήκαηα). Ζ ζεξαπεία λα γίλεηαη θαηά ην πιείζηνλ
ρσξίο ηε ρξήζε αλαηζζεζίαο. Να εμαζθαιίδεηαη ε
ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.» • ηελ πξνδηαγξαθή 4
δεηείηαη: «Να δηαζέηεη δηπιφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ιίζσλ
κε αθηηλνινγηθφ C-ARM θαη ζπζθεπή ππεξερνγξάθνπ,
ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο θάζε είδνπο ιίζνπ

πνπ δελ αληρλεχεηαη είηε αθηηλνζθνπηθά είηε
ππεξερνγξαθηθά.» ηελ σο άλσ πξνδηαγξαθή
πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί θαη ε απηφκαηε ηνπνζέηεζε
ηνπ αζζελνχο ζε ζέζε ιηζνηξηςίαο κεηά ηνλ εληνπηζκφ
ηεο ιίζνπ θαη δηαηίζεηαη απφ φιεο ηηο εηαηξείεο ηεο
αγνξάο . Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία είλαη φηη πην
ζχγρξνλν ζηα ζπζηήκαηα Δμσζσκαηηθήο Ληζνηξηςίαο
θαη δηεπθνιχλεη ζην έπαθξν ηνπο ρξήζηεο ηαηξνχο θαζψο
κεηψλεη ηνλ ρξφλν ηεο επέκβαζεο θαη επηπιένλ απμάλεη
100% ηελ απφδνζε ηεο ιηζνηξηςίαο αθνχ ην ζχζηεκα
απηφκαηα αθνινπζεί ηνλ ιίζν θαη δηνξζψλεη ηελ ζέζε
ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ επέκβαζε απμάλνληαο ηελ
επηηπρία ηεο ζεξαπείαο. Πξνηείλνπκε ινηπφλ ηελ
δηακφξθσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Να δηαζέηεη
δηπιφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ ιίζσλ κε αθηηλνινγηθφ CARM θαη ζπζθεπή ππεξερνγξάθνπ, ψζηε λα είλαη
δπλαηφο ν εληνπηζκφο θάζε είδνπο ιίζνπ πνπ δελ
αληρλεχεηαη είηε αθηηλνζθνπηθά είηε ππεξερνγξαθηθά θαη
λα δηαζέηεη απηφκαηε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζε ζέζε
ιηζνηξηςίαο κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο. Να αλαιπζεί ε
ιεηηνπξγία απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο πξνο αμηνιφγεζε.»
Α. ΜΟΝΑΓΑ ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ • ηελ πξνδηαγξαθή 7
δεηείηαη: «Ζ ζπρλφηεηα ησλ θξνχζεσλ λα κπνξεί λα
κεηαβιεζεί απφ 1-4Hz, θαη λα δηαζέηεη απαξαίηεηα ηελ
επηπξφζζεηεδπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ θαη
ζθαλδαιηζκνχ ησλ θξνχζεσλ κε ελζσκαησκέλν
θαξδηνγξάθν (ECGtriggering).» ηελ αγνξά
θπθινθνξνχλ ζπζηήκαηα ESWL πνπ δηαζέηνπλ είηε
ελζσκαησκέλν είηε κε ελζσκαησκέλν θαξδηνγξάθν
ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλήκαηνο. Πξνηείλνπκε ηελ δηακφξθσζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Ζ ζπρλφηεηα ησλ θξνχζεσλ λα
κπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ 1-4Hz, θαη λα δηαζέηεη
απαξαίηεηα ηελ επηπξφζζεηε δπλαηφηεηα ζπγρξνληζκνχ
θαη ζθαλδαιηζκνχ ησλ θξνχζεσλ κε θαξδηνγξάθν
(ECGtriggering) ν νπνίνο θαη λα πεξηιακβάλεηαη.» •
ηελ πξνδηαγξαθή 11 δεηείηαη: «Ζ πεγή θξνπζηηθψλ
θπκάησλ λα δηαζέηεη θεθαιή ππεξήρσλ είηε κε ζηαζεξή
ζχλδεζε ζε εηδηθή ππνδνρή επζπγξακκηζκέλε κε ηα
θξνπζηηθά θχκαηα είηε αλεμάξηεηε απφ ηελ θεθαιή
θηλνχκελε ειεχζεξα.» Πξνθαλψο εθ παξαδξνκήο
δεηείηαη ε θεθαιή ηνπ ππεξήρνπ λα κπνξεί λα είλαη θαη
αλεμάξηεηε απφ ηελ πεγή ησλ θξνπζηηθψλ θπκάησλ θαη
λα θηλείηαη ειεχζεξα, δειαδή απφ ην ρέξη ηνπ ηαηξνχ
θαζψο απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ απαίηεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο 14 φπνπ δεηείηαη δπλαηφηεηα ειέγρνπ
ρεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ μερσξηζηφ δσκάηην.
ηελ πεξίπησζε ηεο ειεχζεξεο θεθαιήο δελ δχλαηαη ν
έιεγρνο ηεο θεθαιήο ηνπ ππεξήρνπ λα γίλεη

απνκαθξπζκέλα. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Ζ πεγή θξνπζηηθψλ θπκάησλ
λα δηαζέηεη θεθαιή ππεξήρσλ κε ζηαζεξή ζχλδεζε ζε
εηδηθή ππνδνρή επζπγξακκηζκέλε κε ηα θξνπζηηθά
θχκαηα» • ηελ πξνδηαγξαθή 13 δεηείηαη: «Μέγηζηε
ππθλφηεηα ελέξγεηαο ζην εζηηαθφ ζεκείν (ηνπιάρηζηνλ
50 MPa)» Δλψ ε πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηα
εθ παξαδξνκήο δίλεηαη ηηκή πίεζεο (50Μpa).
Πξνηείλνπκε ηελ δηακφξθσζή ηεο σο εμήο: «Μέγηζηε
ππθλφηεηα ελέξγεηαο ζην εζηηαθφ ζεκείν. Να αλαθεξζεί
πξνο αμηνιφγεζε.» Β. ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
ΑΘΔΝΟΤ • ηελ πξνδηαγξαθή 1 δεηείηαη: «Να
δηαζέηεη ελζσκαησκέλε, πνιπιεηηνπξγηθή ηξάπεδα
αζζελνχο, θαηάιιειε γηα ιηζνηξηςία, θαη γηα
ελδννπξνινγηθέο εθαξκνγέο» Σν ζχζηεκα ιηζνηξηςίαο
απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κεραλήκαηα, ηελ
κνλάδα ιηζνηξηςίαο, ην C-ARM, ηνλ ππέξερν θαη ηελ
ηξάπεδα. Απηά κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα είλαη
ελζσκαησκέλα είηε φρη ρσξίο λα επεξεάδεηαη ζην
ειάρηζην ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. πλεπψο
πξνηείλνπκε ηελ αθαίξεζε ηνπ φξνπ «ελζσκαησκέλε»
θαη ε πξνδηαγξαθή λα δηακνξθσζεί σο εμήο: «Να
δηαζέηεη πνιπιεηηνπξγηθή ηξάπεδα αζζελνχο, θαηάιιειε
γηα ιηζνηξηςία, θαη γηα ελδννπξνινγηθέο εθαξκνγέο» •
ηελ πξνδηαγξαθή 2 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα
ιηζνηξηςίαο ζε δεμί θαη αξηζηεξφ λεθξφ, θαζψο θαη ζε
δεμί θαη αξηζηεξφ νπξεηήξα, ρσξίο ηελ απαίηεζε
κεηαηφπηζεο θαη αιιαγήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θεθαιήο
ηνπ αζζελνχο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ
ηνπνζέηεζε stents πξηλ ηε ιηζνηξηςία, θαη γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο, ζε βαξηά αζζελείο»
Αξρηθά λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη ε σο άλσ
πξνδηαγξαθή πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη
απνθιείεη ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ. Δπηπιένλ πξηλ
ηελ επέκβαζε είλαη γλσζηφ ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη ε
πέηξα άξα θαη ν αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζηελ ηξάπεδα
αλάινγα εμ αξρήο θαη επηπξνζζέησο δελ ελδείθλπηαη -δελ
ην επηηξέπνπλ ηα δηεζλή πξσηφθνιια- ζε κηα ζπλεδξία
λα αληηκεησπίδεηαη ιηζίαζε ηαπηφρξνλα ζε δεμί θαη
αξηζηεξφ λεθξφ ή ζε δεμί θαη αξηζηεξφ νπξεηήξα. Σέινο
ην δεηνχκελν είλαη ε κε ρξεζηκνπνίεζε
αλαηζζεζηνινγηθνχ κεραλήκαηνο θαηά ηελ ιηζνηξηςία.
Πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ηεο ελ ιφγσ πξνδηαγξαθήο. •
ηελ πξνδηαγξαθή 3 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα
ειεθηξνκεραληθήο κεηαηφπηζεο, θαη ζηνπο ηξεηο άμνλεο
(Υ-Τ-Ε), κε κεγάιν εχξνο θηλήζεσλ, απφ ην εληαίν
ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζφλε αθήο, θαη επί ηνπ
ζπζηήκαηνο, θαη απφ ζσξαθηζκέλν ρψξν ηειερεηξηζκνχ»

Ζ απαίηεζε γηα νζφλε αθήο επί ηνπ ζπζηήκαηνο
πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Σν εληαίν
ρεηξηζηήξην ε θάζε εηαηξεία ην έρεη ηνπνζεηεκέλν
νπνπδήπνηε πηζηεχεη φηη πξνζδίδεη ζηελ εξγνλνκία ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο αλάινγα κε ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθάζηνηε κεραλήκαηνο. Πξνηείλνπκε
ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Να
δηαζέηεη δπλαηφηεηα ειεθηξνκεραληθήο κεηαηφπηζεο, θαη
ζηνπο ηξεηο άμνλεο (Υ-Τ-Ε), κε κεγάιν εχξνο θηλήζεσλ,
απφ ην εληαίν ρεηξηζηήξην, θαηά πξνηίκεζε κε νζφλε
αθήο, θαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ
ζσξαθηζκέλν ρψξν ηειερεηξηζκνχ» Γ. Αθηηλνινγηθφ
κεράλεκα ηχπνπ C-Arm εληνπηζκνχ ιίζσλ
(αθηηλνζθφπεζε) 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.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, αξρηθά δεηνχκε
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θάησζη αιιαγέο νη νπνίεο δελ
ζα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ αιιά ζα
βνεζήζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο
θαζψο θαη λα κελ απνθιεηζηεί ν θνξπθαίνο ζηελ
παξαγσγή αθηηλνζθνπηθψλ ζπζηεκάησλ,
θαηαζθεπαζηηθφο Οίθνο ZIEHM Δηδηθφηεξα: • ηελ
πξνδηαγξαθή 1 δεηείηαη: «Σν αθηηλνινγηθφ κεράλεκα λα
είλαη ζπγρξφλνπ θαηαζθεπήο θαη ηερλνινγίαο κε ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ 5kW κε γελλήηξηα πςειήο ζπρλφηεηαο» Ζ
δεηνχκελε ηζρχο ησλ ηνπιάρηζηνλ 5 KW πεξηνξίδεη ηελ
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο καο ζηνλ
δηαγσληζκφ άλεπ νπζηαζηηθνχ θιηληθνχ νθέινπο αθνχ νη
κέγηζηεο δεηνχκελεο απνδφζεηο ηεο γελλήηξηαο
εμαζθαιίδνληαη κε ρακειφηεξε ηζρχ θαη κε
απνδνηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία. Καηφπηλ
ηνχηνπ αηηνχκεζα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο
σο εμήο: « Σν αθηηλνινγηθφ κεράλεκα λα είλαη
ζπγρξφλνπ,,,,,,,, , κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 2KW κε
γελλήηξηα …» • ηελ πξνδηαγξαθή 9 δεηείηαη: «Να
δηαζέηεη πςίζπρλε γελλήηξηα, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ
18KW, κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 30KHz» Όπσο

πξναλαθέξζεθε ε πξνηεηλφκελε απφ ηελ εηαηξία καο
ηζρχο γελλήηξηαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 2KW. Καηφπηλ
ηνχηνπ αηηνχκεζα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο
σο εμήο: « Να δηαζέηεη πςίζπρλε γελλήηξηα ηζρχνο
ηνπιάρηζηνλ 2KW κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 30KHz» •
ηελ πξνδηαγξαθή 12 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη παικηθή
αθηηλνζθφπεζε (pulsed fluoroscopy) κε ηάζε 120KV
ηνπιάρηζηνλ, θαη ξεχκα 30mA, ηνπιάρηζηνλ.» Ζ
δεηνχκελε απφδνζε ησλ 120 KV θαη 30mA πεξηνξίδεη
ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο καο ζηνλ
δηαγσληζκφ άλεπ νπζηαζηηθνχ θιηληθνχ νθέινπο.
Καηφπηλ ηνχηνπ αηηνχκεζα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Να δηαζέηεη παικηθή
αθηηλνζθφπεζε κε ηάζε ηνπιάρηζηνλ 110 KV θαη ξεχκα
ηνπιάρηζηνλ 16 mA θαη λα δηαζέηεη απηφκαην έιεγρν
δφζεο γηα πςειή επθξίλεηα ζηελ απεηθφληζε» • ηελ
πξνδηαγξαθή 18 δεηείηαη: «Να θέξεη αθηηλνινγηθή
ιπρλία αθηίλσλ Υ πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ κε δχν
εζηίεο, κε ηε κηα απφ ηηο εζηίεο λα είλαη πνιχ κηθξή
(0,3ρηι) γηα θαιχηεξε επθξίλεηα ηεο εηθφλαο. Να
αλαθεξζεί ην κέγεζνο ηεο δεχηεξεο (κεγάιεο) εζηίαο,
πξνο αμηνιφγεζε.» Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή
απνθιείεη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο καο ζηνλ
δηαγσληζκφ άλεπ νπζηαζηηθνχ θιηληθνχ νθέινπο αθνχ ηα
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο κεραλήκαηα δχλαληαη λα
δηαζέηνπλ κία εζηία κηθξψλ δηαζηάζεσλ γηα φιεο ηηο
θιηληθέο εθαξκνγέο. Καηφπηλ ηνχηνπ αηηνχκεζα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «Να θέξεη
αθηηλνινγηθή ιπρλία ζηαζεξήο αλφδνπ, κε κία ή κε δχν
εζηίεο θαη κε ηελ κηθξή εζηία 0.6 mm γηα επίηεπμε
κεγάιεο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Να αλαθεξζεί ην
κέγεζνο ηεο δεχηεξεο (κεγάιεο) εθφζνλ δηαηίζεηαη» Γ.
χζηεκα ππεξερνηνκνγξάθνπ εληνπηζκνχ ιίζσλ • ηελ
πξνδηαγξαθή 6 δεηείηαη: «Να δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί κε
ειεθηξνληθνχο ερνβνιείο linear, convex & phased array»
Ζ αηηνχκελε ερνβφινο θεθαιή phased array δελ
ρξεηάδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο νπξνινγηθήο θιηληθήο
θαζψο ν ζπγθξηκέλνο ηχπνο θεθαιήο ρξεζηκνπνηείηαη
ζηελ θαξδηνινγία. Δπίζεο πξνο φθεινο ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ, ηε
δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ εηαηξηψλ θαη γηα
ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο ζην
δηαγσληζκφ, πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο : «Να δχλαηαη λα ιεηηνπξγεί κε
ειεθηξνληθνχο ερνβνιείο linear & convex» • ηελ
πξνδηαγξαθή 7 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε
LCD 19'' θαη άλσ» H απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο γηα
νζφλε 19΄΄ εκπνδίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο
ζην δηαγσληζκφ ρσξίο κάιηζηα νπζηαζηηθφ ιφγν θαζψο ν

φινο ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ηηο νζφλεο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο κάιηζηα
είλαη 21΄΄. ηηο νζφλεο απηέο απεηθνλίδνληαη ε
ππεξερνγξαθίθε εηθφλα ή ε αθηηλνινγηθή αλαιφγσο ηηο
αλάγθεο. Δπηπιένλ θαζφηη ν δηαγσληζκφο ζα πξνθεξπρηεί
κε γλψκνλα ηελ βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο
πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο
εμήο : «Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε LCD 15'' θαη άλσ» •
ηελ πξνδηαγξαθή 8 δεηείηαη: «Να δηαζέηεη Cinemode
ηνπιάρηζηνλ 45.000 εηθφλσλ» H απαίηεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο γηα Cinemode ηνπιάρηζηνλ 45.000
εηθφλσλ εκπνδίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην
δηαγσληζκφ ρσξίο νπζηαζηηθφ ξφιν θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ζεξαπείαο θαζσο ην cinemode – video δελ πξνζδίδεη
θαλέλα θιηληθφ φθεινο. Δπηπιένλ θαζφηη ν δηαγσληζκφο
ζα πξνθεξπρηεί κε γλψκνλα ηελ βέιηηζηε ζρέζε
πνηφηεηαο – ηηκήο πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο : «Να δηαζέηεη Cinemode
ηνπιάρηζηνλ 10.000 εηθφλσλ» • ηελ πξνδηαγξαθή 10
δεηείηαη: «Να δηαζέηεη ζθιεξφ δίζθν ηνπιάρηζηνλ
380GB γηα απνζήθεπζε εηθφλσλ» H απαίηεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο γηα ζθιεξφ δίζθν ηνπιάρηζηνλ 380GB
εκπνδίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην
δηαγσληζκφ. Δπηπιένλ θαζφηη ν δηαγσληζκφο ζα
πξνθεξπρηεί κε γλψκνλα ηελ βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο
– ηηκήο πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο
πξνδηαγξαθήο σο εμήο : «Να δηαζέηεη ζθιεξφ δίζθν
ηνπιάρηζηνλ 300GB γηα απνζήθεπζε εηθφλσλ» • ηελ
πξνδηαγξαθή 15 δεηείηαη: «Να έρεη ηε δπλαηφηεηα
ρεηξνθίλεηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ερνβνιέα, θαη
ειεθηξνθίλεηεο κεηαηφπηζεο απηνχ θαηά ηνλ θάζεην
άμνλα (Ε), θαηά ηελ νκναμνληθή ζχλδεζε κε ηελ θεθαιή
ιηζνηξηςίαο» Όζνλ αθνξά ζηελ σο άλσ πξνδηαγξαθή
κάιινλ εθ παξαδξνκήο δεηείηαη ν ερνβνιέαο λα
κεηαθηλείηαη ρεηξνθίλεηα θαηά ηνλ άμνλα Z θαζψο
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ απαίηεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ
ζε δηάθνξα ζεκεία φπνπ δεηείηαη ζαθέζηαηα ν ρεηξηζκφο
λα γίλεηαη θαη απφ ηνλ ρψξν ζεξαπείαο αιιά θαη απφ
εμσηεξηθφ ζσξαθηζκέλν ρψξν. Ζ κνλάδα – ζχζηεκα
ιηζνηξηςίαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά
κεραλήκαηα (θεθαιή ιηζνηξηςίαο, C-ARM, ππέξερνο
θαη ηξάπεδα) ηα νπνία ειέγρνληαη φια απφ έλα εληαίν
ρεηξηζηήξην (εληφο αιιά θαη εθηφο ηεο αίζνπζαο).
πλεπψο ν φξνο «ρεηξνθίλεηε» αλαηξεί απηνκάησο ηνλ
απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνηείλνπκε
ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : «Να
έρεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνθίλεηεο πεξηζηξνθήο ηνπ
ερνβνιέα, θαη ειεθηξνθίλεηεο κεηαηφπηζεο απηνχ θαηά
ηνλ θάζεην άμνλα (Ε), θαηά ηελ νκναμνληθή ζχλδεζε κε

ηελ θεθαιή ιηζνηξηςίαο έηζη ψζηε λα εληνπίδεηαη ε
αθξηβήο ζέζε ηεο ιίζνπ ζηνλ ρψξν (Υ-Τ-Ε) θαη ρσξίο ηε
ρξήζε αθηηλνζθφπεζεο γηα πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο απφ
ηελ αθηηλνβνιία » Δ. Γεληθνί φξνη - Πηζηνπνηεηηθά •
ηελ πξνδηαγξαθή 12 δεηείηαη: «Ο πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη κε δηθά ηνπ έμνδα
κεηάβαζεο θαη δηακνλήο ζηνπο ρψξνπο ηεο, ηξεηο (3)
ηερληθνχο ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο ηνπ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ θαη λα ηνπο πξνκεζεχζεη κε ηα αλάινγα
πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο-πηζηνπνίεζεο θαη ζα είλαη
εμνπζηνδνηεκέλνη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.» Ζ σο άλσ απαίηεζε δελ
ζπλάδεη κε ηνλ φγθν ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο είλαη
αδχλαην κηα εηαηξεία λα έρεη εγθαηεζηεκέλν ζηνπο
ρψξνπο ηεο ηέηνηνπ κεγέζνπο ζχζηεκα. Ζ εθπαίδεπζε
κπνξεί θάιιηζηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζχζηεκα πνπ
ζα εγθαηαζηαζεί ζην Ννζνθνκείν, φπσο άιισζηε γίλεηαη
ζε παξφκνηνπ κεγέζνπο ζπζηήκαηα (Αμνληθνχο
ηνκνγξάθνπο, Μαγλεηηθνχο ηνκνγξάθνπο θιπ).
Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο φπσο
παξαθάησ: «Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη
ηξείο (3) ηερληθνχο ηνπ Σκήκαηνο Βηνταηξηθήο ηνπ
Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαη λα ηνπο πξνκεζεχζεη κε ηα
αλάινγα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο-πηζηνπνίεζεο θαη
ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.» Οη σο άλσ
παξαηεξήζεηο 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 ηηκή, Γηψξγνο
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Αζήλα, 19 Γεθεκβξίνπ 2018 Θέκα: «Πξφζθιεζε
ΠΡΧΣΖ (Α) Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο γηα ηελ
Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δμσζσκαηηθνχ Ληζνηξίπηε
(CPV 33153000-7) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκεηφπ Υαλίσλ.» Αμηφηηκνη θχξηνη, ε ζπλέρεηα
ηεο πξφζθιεζεο ζαο αλαθνξηθά κε ηελ «ΠΡΧΣΖ (Α)
Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη
Δγθαηάζηαζε Δμσζσκαηηθνχ Ληζνηξίπηε (CPV
33153000-7) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ.» κε Αξ. 27295 θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηελ Πέκπηε 20-12-2018, ζαο παξαζέηνπκε ηηο
παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο . Α.
Μνλάδα ιηζνηξηςίαο (πεγή θξνπζηηθψλ θπκάησλ)
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 14. Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ρεηξηζκνχ απφ
ην ρψξν ζεξαπείαο θαη απφ μερσξηζηφ δσκάηην.
Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο Α.14
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ ρεηξηζηψλ,
σο αθνινχζσο: «Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ρεηξηζκνχ θαη απφ
ην ρψξν ζεξαπείαο θαη απφ μερσξηζηφ δσκάηην.» Β.
Οπξνινγηθή ηξάπεδα αζζελνχο ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 6.
Trendelenburg-antitrendelenburg (απφ ±14 έσο ±16
κνίξεο). Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο Β.6γ ηα ηελ απνζαθήληζε ηεο
απαηηνχκελεο θίλεζεο-ζέζεο θαηά ηελ νπξνινγηθή
ρξήζε, ψζηε λα ζπλάδεη θαη κε ηελ πξνδηαγξαθή Β.2
πεξί κε αιιαγήο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θεθαιήο ηνπ
αζζελνχο, σο αθνινχζσο: «Γπλαηφηεηα θίλεζεο
Trendelenburg (15 κνίξεο πεξίπνπ, θεθάιη θάησ).» Γ.
Αθηηλνινγηθφ κεράλεκα ηχπνπ C-Arm εληνπηζκνχ ιίζσλ
(αθηηλνζθφπεζε) ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1. Σν αθηηλνινγηθφ
κεράλεκα λα είλαη ζπγρξφλνπ θαηαζθεπήο θαη
ηερλνινγίαο κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 5kW, κε γελλήηξηα
πςειήο ζπρλφηεηαο. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 9. Να δηαζέηεη
πςίζπρλε γελλήηξηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 18KW, κε
ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 30KHz. Οη αλσηέξσ
πξνδηαγξαθέο (Γ.1. & Γ.9.) αλαθέξνληαη ζηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαγξάθνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο
ηζρχνο ηνπ αθηηλνινγηθνχ. Πξνηείλνπκε ηελ ζπγρψλεπζή
ηνπο ζε κία, σο αθνινχζσο: «Να δηαζέηεη πςίζπρλε
γελλήηξηα ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 18KW, κε ζπρλφηεηα
ηνπιάρηζηνλ 30KHz.» ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 8. Να δηαζέηεη
ιπρλία αθηηλψλ Υ πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ Πξνηείλνπκε
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο, σο αθνινχζσο: «Να
δηαζέηεη ιπρλία αθηηλψλ Υ θαηά πξνηίκεζε
πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 16.
Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηθφλσλ ζε USB.
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 17. Γπλαηφηεηα εμαγσγήο εηθφλσλ ζε
DVD. Πξνηείλνπκε ηε ζπγρψλεπζε θαη ηξνπνπνίεζεο
ησλ αλσηέξσ πξνδηαγξαθψλ (Γ.16. & Γ.17.), ζε κία, σο

αθνινχζσο: «Να δηαηίζεηαη δπλαηφηεηα εμαγσγήο
εηθφλσλ ζε USB θαη ζε DVD, είηε απφ ην αθηηλνινγηθφ
κεράλεκα, είηε απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ
ηνπ ζπζηήκαηνο ιηζνηξηςίαο.» ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 18. Να
θέξεη αθηηλνινγηθή ιπρλία αθηηλψλ Υ πεξηζηξεθφκελεο
αλφδνπ κε δπν εζηίεο, κε ηε κία απφ ηηο εζηίεο λα είλαη
πνιχ κηθξή (0,3ρηι) γηα θαιχηεξε επθξίλεηα ηεο εηθφλαο.
Να αλαθεξζεί ην κέγεζνο ηεο δεχηεξεο (κεγάιεο) εζηίαο,
πξνο αμηνιφγεζε. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
πξνδηαγξαθήο Γ.18, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο Γ.8., σο αθνινχζσο:
«Να θέξεη αθηηλνινγηθή ιπρλία αθηηλψλ Υ, θαηά
πξνηίκεζε πεξηζηξεθφκελεο αλφδνπ κε δπν εζηίεο, κε ηε
κία απφ ηηο εζηίεο λα είλαη πνιχ κηθξή (0,3ρηι) γηα
θαιχηεξε επθξίλεηα ηεο εηθφλαο. Να αλαθεξζεί ην
κέγεζνο ηεο δεχηεξεο (κεγάιεο) εζηίαο, πξνο
αμηνιφγεζε.» ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 20. Να δηαζέηεη
αληρλεπηή ηερλνινγίαο flat panel ή εληζρπηή εηθφλαο
ηνπιάρηζηνλ 23”, κε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο.
Πξνηείλνπκε ηελ δηφξζσζε ηεο πξνδηαγξαθήο Γ.8,
θαζψο είλαη πξνθαλψο ηππνγξαθηθφ ιάζνο ε δηάζηαζε
πνπ αλαγξάθεηαη, σο αθνινχζσο: «Να δηαζέηεη
αληρλεπηή ηερλνινγίαο flat panel ή εληζρπηή εηθφλαο
ηνπιάρηζηνλ 23εθ (9”), κε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο.» 3.
ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧΝ-ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
3.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο
ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη
λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ (εηο δηπινχλ) κε
νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο (SERVICE
MANUALS) ζηα νπνία λα πεξηέρεηαη θαη ε ιίζηα
αληαιιαθηηθψλ (Parts List κε ηνπο αλάινγνπο θσδηθνχο)
θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επί κέξνπο
ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο, κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε
ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ
κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα
δνζεί ζηελ Αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ
Διιεληθή. Ζ αλσηέξσ πξνδηαγξαθή δεηάεη παξάδνζε
εγρεηξηδίσλ ζπληήξεζεο (service manuals) ζηα ειιεληθά.
Μάιινλ πξφθεηηαη γηα εθ παξαδξνκήο αλαθνξά ζε
service manuals, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαηηνχληαη
ηα user manuals ζηα ειιεληθά. Πξνηείλνπκε ηελ
ηξνπνπνίεζή ηεο, σο αθνινχζσο: «Καηά ηελ ππνγξαθή
ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά
εγρεηξηδίσλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο (SERVICE MANUALS) ζηα νπνία λα
πεξηέρεηαη θαη ε ιίζηα αληαιιαθηηθψλ (Parts List κε ηνπο
αλάινγνπο θσδηθνχο) θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα
ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο. Σν

εγρεηξίδην ρξήζεο (USER MANUAL) κεηαθξαζκέλν
νπσζδήπνηε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε
ηνπ κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα
δνζεί ζηελ Αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ
Διιεληθή.» Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε
δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε Βνχιγαξεο Παλαγηψηεο
Τπεχζπλνο Πσιήζεσλ

