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Αναζήτηση Διαβούλευσης
 Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για καταχωρήσεις Διαβουλεύσεων συμπληρώνοντας ταυτόχρονα ένα ή και περισσότερα κριτήρια στα πεδία αναζητήσεων.

Κριτήρια Αναζήτησης

Μοναδικός Κωδικός

πληκτρολογήστε τον Μοναδικό Κωδικό.

Ημερ/νία Από 22/04/2021 Έως 22/04/2021

Τίτλος

ΧΑΝΙΩΝ

για να αναζητήσετε με βάση τον τίτλο αρκεί να προσθέσετε τη λέξη που επιθυμείτε να αναζητήσετε

«« « Σελίδα 1 / 1 » »»

Σύνολο: 1 Γραμμές ανα σελίδα: 50

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Διαβούλευσης
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Πνομα ICON DYNAMICS I.K.E Email info@icondynamics.gr Άρθρο ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΡΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Ημ/νία 07/05/2021ΘΕΜΑ: ΥΡΟΒΟΛΗ 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΩΝ-ΡΟΤΑΣΕΩΝ  

 

Αξιότιμοι κφριοι, 

 

Ζπειτα από μελζτθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθ Δεφτερθ Δθμόςια Διαβοφλευςθ για τθν 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-

1)προτείνουμε τισ παρακάτω παρατθριςεισ - προτάςεισ: 

 

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΡΥΚΝΟΤΗΤΑΣ» 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 1. Η ηθτοφμενθ μονάδα μζτρθςθσ οςτικισ πυκνότθτασ και ςωματικισ 

ςφςταςθσ πρζπει να είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με γεωμετρία ριπιδίου Narrow  

FAN BEAM ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα μεγζκυνςθσ, να πραγματοποιεί εξετάςεισ 

ακριβείασ ςε όλουσ τουσ τφπουσ αςκενϊν (ενιλικεσ και παιδιά) ανεξαρτιτωσ ςωματικισ 

μορφολογίασ (φψοσ, βάροσ κ.λ.π). Μζγιςτο βάροσ εξεταηόμενου > 155kg. 

 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ευρφτερθ ςυμμετοχι προμθκευτϊν, πάντα με ςυςτιματα 

υψθλισ ποιότθτασ, προτείνουμε τθν επαναδιατφπωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ ωσ 

εξισ: 

 

“ ……… Μζγιςτο βάροσ εξεταηόμενου ≥ 150kg..” 

 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

ICONDYNAMICS ΙΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε. 

 

 

Τμιμα Ρωλιςεων 
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Πνομα ICON DYNAMICS I.K.E Email info@icondynamics.gr Άρθρο C-ARM 

ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ Ημ/νία 07/05/2021ΘΕΜΑ: ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΑΑΤΗΗΣΕΩΝ-ΡΟΤΑΣΕΩΝ  

 

Αξιότιμοι κφριοι, 

Ζπειτα από μελζτθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθ Δεφτερθ Δθμόςια Διαβοφλευςθ για τθν 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-

1)προτείνουμε τισ παρακάτω παρατθριςεισ - προτάςεισ: 

«C-ARM ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ» 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 4.1. Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ CMOS υψθλισ ευκρίνειασ 

και χαμθλισ δόςθσ ,με ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ τθσ δόςθσ (DAP) και 

αυτόματα πρωτόκολλα μειωμζνθσ δόςθσ. 

 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ευρφτερθ ςυμμετοχι προμθκευτϊν, πάντα με ςυςτιματα 

υψθλισ ποιότθτασ, προτείνουμε τθν επαναδιατφπωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ ωσ 

εξισ: 

“ Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ CMOS ι αντίςτοιχου τφπου υψθλισ ευκρίνειασ και 

χαμθλισ δόςθσ ,με ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ τθσ δόςθσ (DAP) και 

αυτόματα πρωτόκολλα μειωμζνθσ δόςθσ.” 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 4.6 Να αποδίδει τουλάχιςτον 65.000 διαβακμίςεισ του γκρι με 

βάκοσ λιψθσ 16bit και frame rate τουλάχιςτον 30 frames/sec 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ευρφτερθ ςυμμετοχι προμθκευτϊν, πάντα με ςυςτιματα 

υψθλισ ποιότθτασ, προτείνουμε τθν επαναδιατφπωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ ωσ 

εξισ: 

“ Να αποδίδει τουλάχιςτον 65.000 διαβακμίςεισ του γκρι με βάκοσ λιψθσ 16bit και frame 

rate τουλάχιςτον 25 frames/sec.” 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 6.7  Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων αςκενϊν με επιπλζον 

δυνατότθτα δθμιουργίασ μωςαϊκοφ 16 εικόνων ,για τον κάκε αςκενι.  

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ευρφτερθ ςυμμετοχι προμθκευτϊν, πάντα με ςυςτιματα 

υψθλισ ποιότθτασ, προτείνουμε τθν επαναδιατφπωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ ωσ 

εξισ: 

“ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων αςκενϊν με επιπλζον δυνατότθτα δθμιουργίασ μωςαϊκοφ 

6 εικόνων ,για τον κάκε αςκενι.” 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 6.13  Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ πολλαπλϊν εικόνων ,ςε 

μωςαϊκό 16 εικόνων ταυτόχρονα ςε ζνα από τα δφο μόνιτορ ,για τθν γριγορθ επιςκόπθςθ 

των αρχείων .  

 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ευρφτερθ ςυμμετοχι προμθκευτϊν, πάντα με ςυςτιματα 

υψθλισ ποιότθτασ, προτείνουμε τθν επαναδιατφπωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απαίτθςθσ ωσ 

εξισ: 

 

“ Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ πολλαπλϊν εικόνων ,ςε μωςαϊκό 6 εικόνων ταυτόχρονα 

ςε ζνα από τα δφο μόνιτορ ,για τθν γριγορθ επιςκόπθςθ των αρχείων . 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

ICONDYNAMICS ΙΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε. 

 

Τμιμα Ρωλιςεων 
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Πνομα DENTICA A.E - I. ΚΟΥΝΙΑΣ Email central@dentica.gr Άρθρο ΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΔΕΥΤΕΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) Ημ/νία 07/05/2021ΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

1.3 Να δφναται ςτο μζλλον να επεκτακεί ςε λειτουργία απεικόνιςθσ 3D (CBCT) με ΕΝΙΑΙΟ 

ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΓΚΟ (χωρίσ ςυρραφι) κατ’ ελάχιςτον διαμζτρου 11 cm x φψοσ 10 cm και 

να περιλαμβάνει H/Y από το εργοςτάςιο καταςκευισ του μθχανιματοσ με εγκατεςτθμζνα 

τα προγράμματα αναςυνκζςεωσ (να προςφερκεί προσ επιλογι τιμι πλζον του τρζχοντοσ 

προχπολογιςμοφ και με δεςμευτικι ιςχφ προςφοράσ 3 ζτθ, επί ποινι απορρίψεωσ).    

 

2. ΚΕΝΤΙΚΗ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΘΟΡΑΝΤΟΜΟΓΑΦΟΥ  

2.2 ΟΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΗΣΗ  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για τρία 

(3) τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του και ΡΕΝΤΕ (5) ΧΟΝΙΑ για τθν 

ακτινολογικι λυχνία και τουσ ψθφιακοφσ αιςκθτιρεσ  λιψεωσ ακτινοβολίασ (sensors).  

2.2.5 Η ακτινολογικι κεφαλι να είναι βαρζωσ τφπου κατάλλθλθ για Νοςοκομειακι χριςθ 

με δυνατότθτα ονομαςτικισ ιςχφοσ εξόδου 2kW  ςτο μζγιςτο αποδόςεϊσ τθσ (85 kV/12mA) 

για οιοδιποτε χρόνο ακτινοβολίασ.  

 

3. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΙΣΚΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

3.7 Το λογιςμικό του μθχανιματοσ να ζχει δυνατότθτα όχι μόνο αποκθκεφςεωσ, 

αρχειοκετιςεωσ  και επεξεργαςίασ των ακτινολογικϊν λιψεων αλλά και εν ςυνεχεία 

περαιτζρω διαχειρίςεωσ του πλιρουσ αρχείου του αςκενοφσ (ιςτορικοφ όλων των 

εξετάςεων ακόμθ και παρακλινικϊν) με πρόςβαςθ από τουλάχιςτον  8 διαφορετικοφσ 

ςτακμοφσ επεξεργαςίασ (Viewing Stations) ςε διάφορεσ κζςεισ του Νοςοκομείου π.χ. 

Γραμματεία, Οδοντιατρείο, Ακτινολογικό, κλπ. ταυτόχρονα και ανεξάρτθτα για 

διαφορετικοφσ αςκενείσ από διαφορετικοφσ χριςτεσ από τα ςθμεία που κα υπάρχει 

θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με πρόςβαςθ ςτο δίκτυο του Νοςοκομείου.  

 

4. ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 4.2 Η διάςταςθ του πεδίου κζαςθσ να είναι τουλάχιςτον 18 x 22 cm για οπιςκοπρόςκιεσ 

και εν γζνει ςφμμετρεσ λιψεισ και 24 x 30 cm για πλάγιεσ αςφμμετρεσ, με ρυκμιηόμενο 

φίλτρο μαλακϊν μορίων. To μθχάνθμα να ςυνοδεφεται με εξάρτθμα ακτινογραφίασ άκρασ 

χειρόσ.  
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 4.5 Το μθχάνθμα να παραδοκεί με ςζνςορα κεφαλομετρικισ (PAN/CEPH) ανεξάρτθτο και 

επιπλζον του ςζνςορα των πανοραμικϊν λιψεων.   

7. Θα προτιμθκοφν, εφόςον προςφερκοφν, μθχανιματα υπερςφγχρονθσ τεχνολογίασ που 

λειτουργοφν με τισ αρχζσ τθσ τομοςυνκζςεωσ. Δθλαδι μθχανιματα τα οποία ςε μία 

περιςτροφι λαμβάνουν χιλιάδεσ επάλλθλεσ λιψεισ μζςα από τισ οποίεσ επιλζγεται, με 

ειδικοφσ αλγορίκμουσ, αυτόματα θ ευκρινζςτερθ απεικόνιςθ (Autofocus).  
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Πνομα GE HEALTHCARE Email aggeliki.pateraki@ge.com Άρθρο Δεφτερη 

Δημόςια Διαβοφλευςη Α/Α 3,2 DEXA ΔΙΡΛΗΣ ΦΩΤ. ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Ημ/νία 

07/05/2021ΘΕΜΑ : Ρρόςκληςη Δεφτερησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την ΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) (Αριθ. Ρρωτ. 

8274/20.04.2021 

  

Αξιότιμοι Κφριοι, 

Ζπειτα από προςεκτικι μελζτθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναφορικά με τθν ωσ άνω 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και ςεβόμενοι πάντα το ζργο τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν, κα κζλαμε να κζςουμε υπόψθ ςασ τα παρακάτω, για το είδοσ Α/Α 3,2 DEXA 

ΔΙΡΛΗΣ ΦΩΤ. ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ . 

 

ΡΑΑΤΗΗΣΗ 1 

Για τθ διαςφάλιςθ προμικειασ ςφγχρονου ςυςτιματοσ προσ όφελοσ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ : 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 1. Η ηθτοφμενθ μονάδα μζτρθςθσ οςτικισ πυκνότθτασ και ςωματικισ 

ςφςταςθσ πρζπει να είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με γεωμετρία ριπιδίου Narrow  

FAN BEAM ϊςτε να αποφεφγονται φαινόμενα μεγζκυνςθσ, να πραγματοποιεί εξετάςεισ 

ακριβείασ ςε όλουσ τουσ τφπουσ αςκενϊν (ενιλικεσ και παιδιά) ανεξαρτιτωσ ςωματικισ 

μορφολογίασ (φψοσ, βάροσ κ.λ.π). Μζγιςτο βάροσ εξεταηόμενου > 155kg. 

Αιτιολογία : Τα ςυςτιματα οςτικισ πυκνότθτασ του οίκου GE Healthcare, είναι τθσ πλζον 

ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και διακζτουν τθ ςφγχρονθ πρωτοποριακι Τεχνολογία Narrow FAN 

Beam. Πλο το εφροσ τθσ εκπεμπόμενθσ δζςμθσ ακτινοβολίασ ςαρϊνει τθν περιοχι 

ενδιαφζροντοσ κατά μικοσ, επιτυγχάνοντασ αφξθςθ τθσ διαγνωςτικισ πλθροφορίασ με τθ 

χαμθλότερθ δυνατι δόςθ.  Επίςθσ προςφζρει μικρότερο χρόνο ςάρωςθσ με μειωμζνο 

ςφάλμα μεγζκυνςθσ (εγγενζσ ςε ςαρϊςεισ φαςματικϊν με Wide Fan Beam). 

Πλα τα ςυςτιματα οςτικισ πυκνότθτασ του οίκου GE Healthcare, πραγματοποιοφν ςαφι 

διαχωριςμό των οςτϊν και των μαλακϊν μορίων με τθ μζκοδο τθσ διπλισ ενεργειακισ 

απορροφθςιομετρίασ (DEXA). Για τθν παραγωγι του φάςματοσ ακτινοβολίασ 

χρθςιμοποιοφνται δφο ενεργειακζσ ςτάκμεσ, οι οποίεσ παράγονται ταυτόχρονα από τθ 

λυχνία των ακτίνων X μζςω πρωτοποριακοφ διπλοενεργειακοφ άςματοσ ακτινοβολίασ(DUAL 

ENERGY X-RAY Absorptiometry-DEXA). Επιπλζον ο τρόποσ εκπομπισ τθσ δζςμθσ ακτίνων Χ 

είναι τελευταίασ τεχνολογίασ FAN BEAM (FAN BEAM) και καλφπτει ολόκλθρο το πλάτοσ του 

ανκρωπίνου ςϊματοσ. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να αναφερκεί ο τρόποσ ςάρωςθσ για 

τθ διεφρυνςθ του ανταγωνιςμοφ και τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ τθσ εταιρείασ ςτο 

διαγωνιςμό, κακϊσ είναι το ςφςτθμα πλθροί τισ πλζον ςφγχρονεσ απαιτιςεισ και 

χρθςιμοποιεί τθ λιγότερθ δυνατι δόςθ ακτινοβολίασ.  

--------------------------- 
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Για τθ διαςφάλιςθ προμικειασ ςφγχρονου ςυςτιματοσ προσ όφελοσ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ : 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ  7.10. Ρρωτόκολλο ανάλυςθσ ςφςταςθσ όλου του ςϊματοσ (λιπομζτρθςθ) 

αλλά και επιμζρουσ τμθμάτων του, να ζχει τθ δυνατότθτα μζςω  ειδικισ χρωματικισ 

κωδικοποίθςθσ να αποτυπϊνει τον καταμεριςμό του λίπουσ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα. 

Αιτιολογία : Για τθν διεφρυνςθ του ανταγωνιςμοφ και τθ δυνατότθτα προμικειασ 

ςφγχρονου ςυςτιματοσ προτείνουμε τθν παραπάνω τροποποίθςθ τθσ τεχνικισ 

προδιαγραφισ. 

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

 

Για τθ διαςφάλιςθ προμικειασ ςφγχρονου ςυςτιματοσ προσ όφελοσ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ : 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ  8. Να προςφερκοφν προσ επιλογι για μελλοντικι αναβάκμιςθ του 

ςυςτιματοσ όλα τα επιπλζον πρωτόκολλα και ςυγκεκριμζνα να προςφερκεί πρωτόκολλο 

μζτρθςθσ ςπογγϊδουσ ιςτοφ όπου με το πάτθμα ενόσ πλικτρου να ενεργοποιείται χωρίσ τθ 

χριςθ και τθν ενεργοποίθςθ ξεχωριςτοφ λογιςμικοφ. 

 

Αιτιολογία : Για τθν διεφρυνςθ του ανταγωνιςμοφ και τθ δυνατότθτα προμικειασ 

ςφγχρονου ςυςτιματοσ προτείνουμε τθν παραπάνω τροποποίθςθ τθσ τεχνικισ 

προδιαγραφισ. 

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

Για τθ διαςφάλιςθ προμικειασ ςφγχρονου ςυςτιματοσ προσ όφελοσ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ : 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ  11. Να δζχεται και να προςφερκεί προσ επιλογι δυνατότθτα εκτίμθςθσ του 

ςπλαχνικοφ / κοιλιακοφ λίπουσ και να επιτρζπεται θ δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ των 

κατωτζρων τιμϊν. Επιπλζον να προςφερκεί προσ επιλογι ειδικό λογιςμικό μζτρθςθσ τθσ 

απϊλειασ μυϊκισ μάηασ λόγω γιρατοσ ι τραυματιςμοφ (sarcopenia).  

Αιτιολογία : Για τθν ανίχνευςθ ειδικισ ατροφίασ μετά από τραυματιςμό και τθν 

παρακολοφκθςθ αποκατάςταςθσ των μυϊν μετά από αποκεραπεία το παραπάνω 

λογιςμικό αποτελεί πολφ ςθμαντικό κλινικό εργαλείο που πρζπει να δοκεί για μελλοντικι 

αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ. 

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

Είμαςτε ςίγουροι πωσ οι προτάςεισ μασ βαςίηονται ςε λογικά και τεκμθριωμζνα 

επιχειριματα και κα τφχουν εκ μζρουσ τθσ αξιότιμθσ Επιτροπισ τθσ δζουςασ προςοχισ. 
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Σκοπόσ των ςθμείων που κζτουμε είναι θ περαιτζρω βελτίωςθ του ανταγωνιςμοφ και θ 

ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό όςο το δυνατόν περιςςότερων εταιρειϊν. 

 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για τθν παροχι οποιαςδιποτε επιπλζον πλθροφορίασ, 

 

Με εκτίμθςθ, 

άπτθσ Αλζξανδροσ 

GI Ultrasound & BMD Product Sales Specialist  

 

 

 

Πνομα MEDICAL SYSTEM-I KΗΤΙΚΟΣ-Σ ΩΜΑΝΙΑΣ ΙΚΕ Email marioskonstas@hotmail.com

 Άρθρο 3.3.ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΘΟΡΑΝΤΟΓΑΦΟΣ ΡΑΝΟΑΜΙΚΟ  

Ημ/νία 05/05/20212.1.7 Να διακζτει χειριςτιριο με ι χωρίσ οκόνθ αφισ τουλάχιςτον πζντε 

ιντςϊν επί του μθχανιματοσ ι ο χειριςμόσ να γίνεται μζςω Η/Υ για ρφκμιςθ: τθσ κάκετθσ 

κίνθςθσ, , επαναφοράσ ςτθν αρχικι κζςθ, τθσ κζςθσ των ςτθριγμάτων κροτάφων. Ο 

χειριςτισ να μπορεί να πραγματοποιιςει τθν ζκκεςθ από απομακρυςμζνο ςθμείο (ζκτοσ 

καλάμου).   

Αιτιολογία: Στθν παράγραφο 2.3.5 αναφζρετε "Να διακζτει ςφςτθμα επικζντρωςθσ (π.χ. 

laser) για ακριβι τοποκζτθςθ του εξεταηομζνου, τόςο ςτθν πανοραμικι όςο και ςτθν 

κεφαλομετρικι λιψθ." Απο τθν ςτιγμι που δθλϊνετε ότι θ φπαρξθ laser είναι προαιρετικι 

δεν κα πρζπει να αναφζρεται κακόλου ςτθν παράγραφο 2.1.7. 

 

2.3.6 Να δφναται να κινθκεί κατακόρυφα κατά τουλάχιςτον 65cm αντι 80 cm και να 

κλειδϊνει ςε οποιαδιποτε ενδιάμεςθ κζςθ, με τθ χριςθ θλεκτρομαγνθτικϊν φρζνων. 

Αιτιολογία: 65cm κίνθςθσ είναι αρκετά για τουσ περιςςότερουσ αςκενείσ. Σε περίπτωςθ 

αςκενι με φψοσ πάνω από 1.95cm θ εξζταςθ μπορεί να εκτελεςτεί κανονικά ςε κακιςτι 

κζςθ. 

2.4.2 Η διάςταςθ του πεδίου κζαςθσ ςτθν Ρανοραμικι λιψθ να είναι 6 x 13 cm αντι 6 Χ 14 

cm 

Αιτιολογία: Ρεδίο φψουσ 13cm είναι παραπάνω από αρκετό για να καλφψει κάκε είδοσ και 

μζγεκοσ γνάκου κακϊσ και να απεικονίςει μζροσ των ιγμωρίων. Με τον τρόπο αυτό ζχουμε 

όλθ τθν απαραίτθτθ διαγνωςτικι πλθροφορία χωρίσ να αυξάνουμε τθν απορροφοφμενθ 

δόςθ προσ τον αςκενι. 
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Πνομα SIEMENS HEALTHCARE ABEE Email gavriilia.lagou@siemens-healthineers.com

 Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ Ημ/νία 07/05/2021ΘΕΜΑ: 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) 

 

Αξιότιμοι Κφριοι,  

Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ περί διενζργειασ δεφτερθσ διαβοφλευςθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν για τισ ανάγκεσ του  Νοςοκομείου ςασ, κα κζλαμε να κατακζςουμε τα 

κάτωκι ςχόλια : 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ των 80.000,00 € ανά τεμάχιο, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, 

απζχει κατά πολφ από τισ τιμζσ που ςυναντϊνται ςτθν ελλθνικι αγορά για ψθφιακό 

τροχιλατο ακτινολογικό ςφςτθμα. Ο εν λόγω περιοριςμζνοσ προχπολογιςμόσ, ςτθν 

μετζπειτα διαγωνιςτικι διαδικαςία του Νοςοκομείου ςασ δεν κα εξαςφαλίςει τθ 

ςυμμετοχι αναγνωριςμζνων Εταιρειϊν του χϊρου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

Εταιρείασ μασ. Ρροτείνουμε, λοιπόν, τθν εξαςφάλιςθ προχπολογιςμοφ ποςοφ τουλάχιςτον 

120.000,00 € ανά τεμάχιο, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, από τουσ εκάςτοτε φορείσ 

χρθματοδότθςθσ, χωρίσ υποβάκμιςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Θα κζλαμε επίςθσ να ςασ επιςθμάνουμε ότι οι προσ διαβοφλευςθ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

οι ηθτοφμενεσ απαιτιςεισ – λειτουργίεσ για το προςφερόμενο ςφςτθμα, οδθγοφν ςτον 

περιοριςμό του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Γνωρίηοντασ ότι ςκοπόσ του Νοςοκομείου ςασ, με τθ 

διενζργεια τθσ εν λόγω δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, είναι θ οριοκζτθςθ ποιοτικϊν και 

ποςοτικϊν ορίων για τθν αξιολόγθςθ ακτινολογικϊν ςυςτθμάτων που κυκλοφοροφν ςτθν 

παγκόςμια αγορά, αιτοφμαςτε τισ κάτωκι περιγραφόμενεσ αλλαγζσ, ϊςτε οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ να μθν περιγράφουν ζνα και μόνο ςφςτθμα τθσ αγοράσ, αλλά να επιτρζπουν 

τθν ςυμμετοχι και άλλων ςυςτθμάτων. 

Λαμβάνοντασ λοιπόν υπόψθ τα ςχόλια τθσ πρϊτθσ διαβοφλευςθσ για το ςυγκεκριμζνο 

είδοσ και για λόγουσ διευκόλυνςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ του Νοςοκομείου ςασ, 

προτείνουμε τθ χριςθ των παρακάτω προδιαγραφϊν, είτε ςτο ςφνολό τουσ είτε με 

προςκικεσ από μζρουσ ςασ: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΤΟΧΗΛΑΤΟ , ΗΛΕΚΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
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ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Το προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι νεότατου τφπου, ςφγχρονο, αςφαλζσ, 

αναβακμίςιμο, κατάλλθλο για  Νοςοκομειακι χριςθ (Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ., Τ.Ε.Ρ.). 

 

2. Να πλθροί τουσ Ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ καταςκευισ, αςφαλείασ και 

ακτινοπροςταςίασ. Να αναφερκοφν και πιςτοποιθκοφν. Πλα τα προςφερόμενα ςυςτιματα 

να ζχουν αποδεδειγμζνα ςιμανςθ CE MARK. 

 

3. Ο προμθκευτισ και το εργοςτάςιο καταςκευισ να διακζτουν πιςτοποιθτικό 

ποιότθτασ ISO. 

 

4. Πλο το προςφερόμενο ςφςτθμα να ζχει αποδεδειγμζνα ςιμανςθ CE MARK. Να 

τεκμθριϊνεται θ λειτουργία των υποςυςτθμάτων του ςυγκροτιματοσ βάςθ τθσ κοινοτικισ 

οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ. 

 

ΔΟΜΗ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

 

1. Τροχιλατο, θλεκτροκίνθτο ψθφιακό ακτινολογικό μθχάνθμα προθγμζνθσ 

τεχνολογίασ, ευζλικτο, με μικρζσ διαςτάςεισ (για τθ μεταφορά του ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 

του Νοςοκομείου), και ιδιαίτερα μικροφ βάρουσ, των 380 κιλϊν περίπου, για τθ λιψθ 

ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν επί κλίνθσ, επί φορείου ι εντόσ χειρουργείου. 

 

2. Κεντρικό ςφςτθμα φρζνων και περιςτροφισ των τροχϊν. 

 

3. Τροχιλατο ςτατϊ ςυγκρατιςεωσ τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ θ οποία να 

πραγματοποιεί μεγάλα εφρθ κινιςεων. 

 

4. Να διακζτει φρζνα για τθν αςφαλι ακινθτοποίθςθ του και κατάλλθλο ςφςτθμα για 

τθν αςφαλι ακινθτοποίθςθ τθσ ακτινολογικισ λυχνίασ ςε οποιαδιποτε κζςθ. 
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5. Να διακζτει κουμπί αποςφνδεςθσ του θλεκτροκινθτιρα ςε περίπτωςθ βλάβθσ ςτισ 

μπαταρίεσ. 

 

6. Ακτινολογικι λυχνία περιςτρεφόμενθσ ανόδου, τουλάχιςτον 9000 rpm, με μια εςτία 

τουλάχιςτον 0,8 mm και ιςχφ ανάλογθ τθσ γεννιτριασ. Η κερμοχωρθτικότθτα τθσ ανόδου να 

είναι τουλάχιςτον 120KHU και περιβλιματοσ 1.100 KHU. 

 

7. Γεννιτρια πολυπαλμικισ τεχνολογίασ ελεγχόμενθ από  μικροεπεξεργαςτι (μ)  με 

απόδοςθ ιςχφοσ τουλάχιςτον 35 KW. 

 

8. Να διακζτει DAP 

 

9. Αυτονομία του ςυγκροτιματοσ ςε λειτουργία με μπαταρία για λιψεισ τουλάχιςτον 

250 λιψεισ.   

 

10. Ηλεκτρονικό χρονόμετρο με ελάχιςτο χρόνοσ ζκκεςθσ τουλάχιςτον 0,1 ms. 

 

11. Να διακζτει ψθφιακζσ ενδείξεισ των παραμζτρων kV και mAs. Ρλθκτρολόγιο με 

οκόνθ αφισ για τον εφκολο κακαριςμό του. 

 

12. Τα kV να ρυκμίηονται από 40 ζωσ 130 kV τουλάχιςτον. 

 

13. Το μζγιςτο ρεφμα να είναι τουλάχιςτον 450 mA. 

 

14. Αυτοματιςμό προςταςίασ τθσ λυχνίασ από υπερφόρτωςθ με χαρακτθριςτικι 

ζνδειξθ. 

 

15. Ιςχυρά καταςκευι κατάλλθλθ για νοςοκομειακι χριςθ με ειδικι αντιμικροβιακι 

επίςτρωςθ για αποφυγι μόλυνςθσ. 

 



12 
 

16. Φωτεινά διαφράγματα βάκουσ, περιςτρεφόμενα με ενςωματωμζνο μζτρο για  τθ 

μζτρθςθ τθσ εςτιακισ αποςτάςεωσ και ζντονο φωτιςμό του πεδίου (λυχνία  LED). 

 

17. Να διακζτει κικθ για τοποκζτθςθ τουλάχιςτον 2 ψθφιακϊν ανιχνευτϊν και 

φόρτιςθ αυτϊν εντόσ τθσ κικθσ. 

 

18. Αςφρματο ψθφιακό ανιχνευτι με χαρακτθριςτικά : 

 

i. Διαςτάςεισ άνω των 34Χ42 cm και μιτρα ενεργοφ πεδίου  μεγαλφτερθ από  

2350Χ2850.  

ii. Μζγεκοσ κόκκου (pixel) <150μm.  

iii. Υψθλισ ανάλυςθσ με διακριτικι ικανότθτα  περίπου 3,4 Lp/mm (ηεφγθ γραμμϊν 

ανά χιλιοςτό). Λιψθ δεδομζνων άνω των 16 bit. 

iv. DQE να είναι τουλάχιςτον 70% ςε περίπου 0 lp/mm.     

v. Υψθλισ ανάλυςθσ αποςπϊμενο αντιδιαχυτικό διάφραγμα. 

vi. Να διατίκεται με ςφςτθμα (on-line) ποιοτικοφ ελζγχου του ψθφιακοφ ανιχνευτι. 

 

19. Οκόνθ απεικόνιςθσ παραμζτρων και εικόνων τουλάχιςτον 17 ίντςεσ. 

 

20. Αςφρματθ ςφνδεςθ για αποςτολι των εικόνων ςε δίκτυο του νοςοκομείου. 

 

21. Full DICOM licenses. 

 

22. Το μθχάνθμα να ςυνδζεται ςε κοινό δίκτυο 220V/50 HZ χωρίσ να ζχει ιδιαίτερεσ 

απαιτιςεισ απ' αυτό (κοινι μπρίηα SCHUKO και αςφάλεια 16 - 20Α). 

 

23. Ρρόςκετεσ δυνατότθτεσ του μθχανιματοσ που δεν αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ 

και κρικοφν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ςαν πλεονεκτιματα κα αξιολογθκοφν κετικά. 
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Ευελπιςτϊντασ ςτθν αποδοχι των ςχολίων μασ, οφτωσ ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ τθσ Εταιρείασ μασ ςτθν μετζπειτα διαγωνιςτικι διαδικαςία του Νοςοκομείου 

ςασ και γνωρίηοντασ τθ διάκεςθ του Νοςοκομείου ςασ να προάγει τον υγιι ανταγωνιςμό, 

παραμζνουμε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία ι 

διευκρίνθςθ. 

Μετά  τιμισ, 

 

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΡΟΙΚΗ 

ΕΤΑΙΕΙΑ 

 

 

 

Πνομα ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ Email info@papapostolou.gr Άρθρο ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΘΟΡΑΝΤΟΜΟΓΑΦΟΣΗμ/νία 07/05/2021Θζμα: 

Ραρατηρήςεισ ςτα πλαίςια τησ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μζςω ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΘΟΡΑΝΤΟΜΟΓΑΦΟΣ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΙΚΟ  

Ζπειτα από προςεκτικι μελζτθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αναφορικά με τθν ωσ άνω 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και ςεβόμενοι πάντα το ζργο τθσ Επιτροπισ ςφνταξθσ Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν, επικυμοφμε να προτείνουμε τθν τροποποίθςθ οριςμζνων από αυτϊν, 

προκειμζνου θ εταιρεία μασ να ζχει τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 

αποςκοπϊντασ πάντα ςτθν διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτόν προσ όφελοσ του 

Δθμοςίου ςυμφζροντοσ, δεδομζνου ότι ςκοπόσ του κάκε διαγωνιςμοφ είναι να διαςφαλίηει 

το δθμόςιο ςυμφζρον και να μεγιςτοποιείται ο λόγοσ Ροιότθτασ προσ Τιμι. 

Η εταιρεία μασ διακζτει μεγάλθ γκάμα ςφγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων πανοραμικϊν 

ςυςτθμάτων προθγμζνθσ τεχνολογίασ του Γαλλικοφ οίκου Owandy, ωςτόςο με τισ 

δεδομζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικότερα ςε ςθμεία ελάςςονοσ ςθμαςίασ, εμποδίηεται 

θ ςυμμετοχι μασ ςε αυτόν και λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

πρζπει να διαςφαλίηουν τθν ευρφτερθ δυνατι ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, ϊςτε μζςω τθσ 

ανάπτυξθσ ανταγωνιςμοφ να επιτυγχάνονται οι πλζον ςυμφζροντεσ όροι προμικειασ για 

τθν ανακζτουςα αρχι προτείνουμε τθν τροποποίθςθ οριςμζνων προδιαγραφϊν ωσ 

ακολοφκωσ:  

  



14 
 

-Στθν παράγραφο 2.3 ΒΑΧΙΟΝΑΣ ςτθν προδιαγραφι 2.3.6 ηθτείται: Να δφναται να κινθκεί 

κατακόρυφα κατά τουλάχιςτον 80 cm και να κλειδϊνει ςε οποιαδιποτε ενδιάμεςθ κζςθ, με 

τθ χριςθ θλεκτρομαγνθτικϊν φρζνων. 

Πςον αφορά τθ ηθτοφμενθ τιμι κατακόρυφθσ κίνθςθσ θ εταιρεία μασ διακζτει πανοραμικό 

ςφςτθμα με κατακόρυφθ κίνθςθ 70 cm καλφπτοντασ όλεσ τισ απαιτιςεισ χωρίσ να 

υποβακμίηει τισ δυνατότθτεσ και τθν λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ.  

Κακϊσ θ παραπάνω προδιαγραφι αποκλείει τθν εταιρεία μασ από τθν ςυμμετοχι τθσ ςτον 

διαγωνιςμό, ηθτάμε να τροποποιθκεί ωσ ακολοφκωσ: 

 

‘Να δφναται να κινθκεί κατακόρυφα κατά τουλάχιςτον 70 cm και να κλειδϊνει ςε 

οποιαδιποτε ενδιάμεςθ κζςθ, με τθ χριςθ θλεκτρομαγνθτικϊν φρζνων’. 

 

- Στθν παράγραφο 2.4 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ, προδιαγραφι 2.4.2 Η διάςταςθ του πεδίου κζαςθσ 

ςτθν Ρανοραμικι λιψθ να είναι τουλάχιςτον 6 χ 14 cm.  

Κακϊσ θ ζκφραςθ πεδίο κζαςθσ αφορά κυρίωσ 3D πανοραμικά ςυςτιματα με δυνατότθτα 

CBCT και για τθν αποφυγι παρερμθνειϊν προτείνεται θ ωσ άνω προδιαγραφι να 

διαμορφωκεί ωσ εξισ : 

2.4.2 Η ενεργόσ διάςταςθ του ψθφιακοφ ανιχνευτι ςτθν Ρανοραμικι λιψθ να είναι 

τουλάχιςτον 6mm χ 14 cm. 

 

Ομοίωσ  

- Στθν παράγραφο  ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, προδιαγραφι 4.2 Η διάςταςθ του 

πεδίου κζαςθσ ςτθν κεφαλομετρικι λιψθ να είναι τουλάχιςτον 18 χ 22 cm. 

Κακϊσ θ ζκφραςθ πεδίο κζαςθσ αφορά κυρίωσ 3D πανοραμικά ςυςτιματα με δυνατότθτα 

CBCT και για τθν αποφυγι παρερμθνειϊν προτείνεται θ ωσ άνω προδιαγραφι να 

διαμορφωκεί ωσ εξισ : 

4.2 Η διάςταςθ ψθφιακισ εικόνασ ςτθν κεφαλομετρικι λιψθ να είναι τουλάχιςτον 18 χ 22 

cm. 

 

Επιπλζον για τθν προμικεια ενόσ εφχρθςτου ςυςτιματοσ που είναι πρακτικό τόςο για τον 

χειριςτι όςο και για τον εξεταηόμενο προτείνουμε να προςτεκεί ςτθν παράγραφο 2.1 

ΓΕΝΝΗΤΙΑ – ΧΕΙΙΣΤΗΙΟ θ παρακάτω προδιαγραφι 
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‘Άμεςθ οπτικι επαφι του χειριςτι με τον εξεταηόμενο για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ του, 

χωρίσ τθ χριςθ κακρζφτθ, για τθν εφκολθ εξυπθρζτθςθ μθ ςυνεργάςιμων και νευρικϊν 

εξεταηόμενων’. 

 

Ραρακαλοφμε όπωσ λάβετε υπόψθ ςασ τισ παρατθριςεισ μασ για τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι 

τθσ εταιρείασ μασ ςτον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό κακϊσ και για τθν προςφορά ςφγχρονου 

τθλεχειριηόμενου ακτινοςκοπικοφ ςυςτιματοσ. 

Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε ερϊτθςθ ι διευκρίνιςθ.  

Με εκτίμθςθ, 

Στυλιανι καλαςςινοφ 

Ακτινοφυςικόσ  

 

 

Πνομα ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΤ ΑΕΒΕ Email fotis.vaglas@agfa.com Άρθρο Δεφτερη 

διαβοφλευςη τεχνικών προδιαγραφών για το είδοσ 3.1 "ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΟΗΤΑ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΙ ΚΛΙΝΗΣ" Ημ/νία 07/05/2021Για το είδοσ 3.1 ‘’Ψηφιακά Φορητά 

Ακτινολογικά Επί Κλίνησ’’ 

 

ςασ αποςτζλλουμε τισ παρατθριςεισ μασ: 

 

Με ςκοπό, 

α) Τθν τελικι προμικεια εξοπλιςμοφ τελευταίασ τεχνολογίασ, με όλα τα χαρακτθριςτικά 

που περιλαμβάνουν τα ψθφιακά ακτινολογικά ςυςτιματα εμφάνιςθσ ακτινογραφίασ αυτισ 

τθσ κατθγορίασ 

β) Τθν διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ και τθσ επιτροπισ 

αξιολόγθςθσ, κακορίηοντασ ςαφζςτερα τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

γ) Τθν αφξθςθ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ανάμεςα ςτισ προςφζρουςεσ εταιρίεσ 

δθμιουργϊντασ προδιαγραφζσ όπου μποροφν να προςφζρουν οι περιςςότεροι 

ςυμμετζχοντεσ τα καλφτερά τουσ προϊόντα. 

 

 

Στο τζλοσ τθσ ενότθτασ Β. ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ακριβϊσ πριν τθ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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Αναφζρεται ότι :  

 

‘’ Πλα τα αναφερόμενα χαρακτθρίςτθκα ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από 

τα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ Οίκου είτε από επίςθμεσ βεβαιϊςεισ του 

καταςκευαςτικοφ Οίκου. Επιπλζον να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο 

ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ. Τα προθγοφμενα επί ποινι αποκλειςμοφ.’’ 

 

προτείνουμε τθν ΑΡΑΑΙΤΗΤΗ τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ςε: 

 

‘’ Πλα τα αναφερόμενα χαρακτθρίςτθκα ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από 

τα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ Οίκου. Επιπλζον να κατατεκεί πλιρεσ και 

αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ. Τα προθγοφμενα επί ποινι 

αποκλειςμοφ.’’ 

 

Απάντθςθ :  

Oι αποδεδειγμζνεσ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ ενόσ ςυςτιματοσ, επιτρζπουν ςτο 

νοςοκομείο ςασ, τθν περαιτζρω οικονομικι αξιολόγθςθ.  

Στθν περίπτωςθ κατάκεςθσ επιβεβαιωτικϊν μθ αποδεδειγμζνων επιςτολϊν των 

καταςκευαςτικϊν οίκων οι οποίεσ αφοροφν τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα υπό προμικεια 

ςυςτιματα δεν μποροφν να αξιολογθκοφν.  

Εφόςον τα υπό προμικεια ςυςτιματα διακζτουν τισ λειτουργίεσ που επικαλοφνται ςτισ 

επιβεβαιωτικζσ επιςτολζσ και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τότε αυτζσ κα πρζπει να 

περιγράφονται  

ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (brochures, datasheet, user manual, 

Application manual, service manual).  

Αν αυτζσ οι λειτουργίεσ δεν περιγράφονται ςε κανζνα ζντυπο, ςυμπεραίνουμε ότι το 

προςφερόμενο ςφςτθμα δεν τισ διακζτει. 

Οι παραπομπζσ ςτα επίςθμα ζντυπα του καταςκευαςτικοφ οίκου και μόνο, διαςφαλίηουν 

τθν ίςθ και αντικειμενικι μεταχείριςθ όλων των ςυμμετεχόντων. 

 

Μεγαλφτερο όφελοσ και μεγαλφτερθ εξαςφάλιςθ κα ζχει το νοςοκομείο αν δεν επιτρζψει 

τθν παραπομπι ςε υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ι βεβαιϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου.  
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Μετά τθν εγκατάςταςθ των υπό προμικεια ςυςτθμάτων το νοςοκομείο δεν μπορεί να 

επαλθκεφςει προδιαγραφι προσ προδιαγραφι τισ προςφερόμενεσ δυνατότθτεσ,  

διότι δεν υπάρχει επιτροπι αλλά και διαδικαςία ελζγχου των δυνατοτιτων των 

εγκατεςτθμζνων ςυςτθμάτων. 

 

 

Η εταιρία μασ ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΤ ΑΕΒΕ είναι ζνασ παγκόςμιοσ προμθκευτισ αλλά και 

καταςκευαςτισ αξιόπιςτων ακτινολογικϊν μθχανθμάτων διαφόρων τφπων, με πάρα πολλζσ 

εγκαταςτάςεισ ςυγκροτθμάτων ςτο ενεργθτικό τθσ.  

 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνθςθ, 

 

Με εκτίμθςθ, 

ΤΜΗΜΑ ΡΩΛΗΣΕΩΝ 

ΦΩΤΗΣ ΒΑΓΛΑΣ 

6948602172 

fotis.vaglas@agfa.com 

 

 

Πνομα GE HEALTHCARE Email michalis.pavlopoulos@ge.com Άρθρο 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ C-ARM ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ Ημ/νία 07/05/2021ΘΕΜΑ: 

Ρρόςκληςη Δεφτερησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) (ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΟΗΤΑ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΙ ΚΛΙΝΗΣ, DEXA ΔΙΡΛΗΣ ΦΩΤ. ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΟΘΟΡΑΝΤΟΜΟΓΑΦΟΣ/ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΙΚΟ, C-ARM ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ) (CPV 38434540-3) 

(Αριθ. Ρρωτ. 8274) 

 

Αξιότιμοι Κφριοι, 

 

Η εταιρία GE Healthcare και ςυγκεκριμζνα ο καταςκευαςτικόσ μασ οίκοσ OEC είναι 

πρωτοπόροσ ςτθν αγορά των χειρουργικϊν ακτινοςκοπικϊν C – arm, κατζχοντασ μερίδιο 

άνω του 50% ςτθν παγκόςμια αγορά και άνω του 75% ςτθν Αμερικάνικθ αγορά.  
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Ζπειτα από προςεκτικι μελζτθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ζχουν τεκεί ςε ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και ςεβόμενοι πάντα το ζργο τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και προκειμζνου το νοςοκομείο ςασ να προμθκευτεί ςφςτθμα τελευταίασ 

τεχνολογίασ με υψθλά κλινικά χαρακτθριςτικά, κα κζλαμε να κζςουμε υπόψθ ςασ τα 

παρακάτω. 

1. Στθν ενότθτα «Στακμόσ Ρροβολισ και Επεξεργαςίασ Εικόνων», ςτθν προδιαγραφι 

Νο.6.4. του εγγράφου ςασ αναφζρεται:  

“Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ Cineloop τουλάχιςτον 12f/s” 

Με βάςθ τον προχπολογιςμό του νοςοκομείου (100.000€ με ΦΡΑ), το προτεινόμενο 

ακτινοςκοπικό ςφςτθμα OEC One CFD τθσ GE Healthcare, δεν μπορεί να προςφερκεί με τθ 

δυνατότθτα Cineloop ςτθ βαςικι ςφνκεςθ. Ρροτείνεται να δίνεται θ δυνατότθτα άμεςθσ 

αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ με τθν λειτουργία εγγραφισ – cineloop.   

Ρροκειμζνου το νοςοκομείο ςασ να προμθκευτεί ζνα ςφγχρονο και τελευταίασ γενιάσ 

χειρουργικό ακτινοςκοπικό ςφςτθμα, βάςει του διακζςιμου προχπολογιςμοφ, προτείνουμε 

τθν αφαίρεςθ τθσ παραπάνω τεχνικισ προδιαγραφισ: 

“Να προςφερκεί προσ επιλογι Cineloop τουλάχιςτον 8f/s ι 25 f/s” 

 

2. Στθν ενότθτα «Ψθφιακόσ ανιχνευτισ», ςτθν προδιαγραφι Νο.4.2 του εγγράφου 

ςασ αναφζρεται:  

“ Να είναι διαςτάςεων ≥ 21 x 21 cm με μιτρα 1,5Κ x1,5Κ τουλάχιςτον με επιμζρουσ πεδία 

μεγζκυνςθσ που κα αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά και δυνατότθτα αλλαγισ τθσ 

μεγζκυνςθσ ανά πεδίο χωρίσ αφξθςθ τθσ ακτινοβολίασ”. 

 

Tα τελευταίασ γενιάσ ςυςτιματα τθσ εταιρίασ μασ OEC προςφζρουν ενεργι μιτρα 

ανιχνευτι 1.536k x  1.496k ςυνόλου εικονοςτοιχείων-pixel 2.297.856 και οκόνεσ προβολισ 

υψθλότατθσ ανάλυςθσ 3840 x 2160 pixels και ευκρίνειασ 4Κ  ϊςτε να μεταφζρεται το 

ςφνολο τθσ πλθροφορίασ από τθν μιτρα του ανιχνευτι ςτθν οκόνθ του χριςτθ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ επζμβαςθσ. Με αυτόν τον τρόπο διευκολφνεται ο χριςτθσ για εξειδικευμζνεσ 

και απαιτθτικζσ επεμβάςεισ όπωσ είναι οι αγγειοχειρουργικζσ και οι καρδιολογικζσ μιασ και 

παρζχεται το ςφνολο των λεπτομερειϊν. 

Ρροσ αποςαφινιςθ του τεχνικοφ όρου και τθσ προδιαγραφισ και απρόςκοπτθσ ςυμμετοχισ 

τθσ εταιρίασ μασ παρακαλοφμε όπωσ διαμορφϊςετε τθν τεχνικι προδιαγραφι ωσ εξισ: 

 

“ Να είναι διαςτάςεων ≥ 21 x 21 cm με ενεργι μιτρα 1,5Κ x 1,5Κ ι 2.250.000 pixel 

τουλάχιςτον με επιμζρουσ πεδία μεγζκυνςθσ που κα αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά 

και δυνατότθτα αλλαγισ τθσ μεγζκυνςθσ ανά πεδίο χωρίσ αφξθςθ τθσ ακτινοβολίασ”. 
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3. Στθν ενότθτα «Ψθφιακόσ ανιχνευτισ», ςτθν προδιαγραφι Νο.4.5. του εγγράφου 

ςασ αναφζρεται:  

“Ευαιςκθςία” 

Ρροσ αποςαφινιςθ του τεχνικοφ όρου, τθσ προδιαγραφισ και τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι 

τθσ εταιρίασ μασ ςτθν μελλοντικι διαγωνιςτικι διαδικαςία παρακαλοφμε όπωσ ορίςετε τθν 

προςδοκϊμενο όριο τιμϊν και τθσ μονάδασ μζτρθςθσ.  

 

4. Στθν ενότθτα «Β. ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ», ςτθν παράγραφο 2.2.2 του εγγράφου 

ςασ αναφζρεται:  

“Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργίασ του μθχανιματοσ για τρια 

(3) τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ” 

Με βάςθ τον προχπολογιςμό του νοςοκομείου (100.000€ με ΦΡΑ), το προτεινόμενο 

ακτινοςκοπικό ςφςτθμα OEC One CFD τθσ GE Healthcare, περιλαμβανομζνων όλων των 

βαςικϊν υπομονάδων του, μπορεί να προςφερκεί με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  2 ετϊν.  

Ρροκειμζνου το νοςοκομείο ςασ να προμθκευτεί ζνα ςφγχρονο και τελευταίασ γενιάσ 

χειρουργικό ακτινοςκοπικό ςφςτθμα, βάςει του διακζςιμου προχπολογιςμοφ, προτείνουμε 

τθν τροποποίθςθ του παραπάνω όρου ωσ ακολοφκωσ: 

“ Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργίασ του μθχανιματοσ για δφο 

(2) τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ…” 

 

Βριςκόμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε επιπλζον πλθροφορία. 

 

Για τθν εταιρεία 

Με τιμι, 

 

Μιχάλθσ Ραυλόπουλοσ 

Account Manager 
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Πνομα ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ Email info@papapostolou.gr Άρθρο ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΡΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Ημ/νία 06/05/202106/05/2021 

Αρ. πρωτ. SA-250/21 

 

Θζμα:  ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΓΙΑ 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ  ΡΥΚΝΟΤΗΤΑΣ DEXA 

 

Κφριοι, 

Ανταποκρινόμενοι ςτο αίτθμα ςασ για διαβοφλευςθ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για 

τθν προμικεια Συςτιματοσ Μζτρθςθσ Οςτικισ Ρυκνότθτασ ευχαρίςτωσ ςασ παρακζτουμε 

τισ παρατθριςεισ μασ. 

Η εταιρία μασ προτίκεται να ςυμμετάςχει ςτον διαγωνιςμό με το   τελευταίασ τεχνολογίασ 

ςφςτθμα μζτρθςθσ οςτικισ πυκνότθτασ καταςκευισ του Αμερικανικοφ Οίκου HOLOGIC τον 

οποίο αποκλειςτικά αντιπροςωπεφουμε ςτθν Ελλάδα.   

 

Το HORIZON διακζτει νεότατθσ   τεχνολογίασ και υψθλισ ανάλυςθσ ανιχνευτι (ceramic 

detector) και ενςωματϊνει τθν ίδια τεχνολογία που εφαρμόηεται ςτα υψθλισ ακρίβειασ 

απεικονιςτικά μθχανιματα CT. Ραρζχει τθν δυνατότθτα λιψθσ εικόνων υψθλισ ανάλυςθσ 

ακόμα και ςε παχφςαρκουσ αςκενείσ με διάταξθ ανιχνευτϊν χαμθλοφ κορφβου και μεγάλθσ 

ακρίβειασ. 

Ειδικότερα το HORIZON διακζτει διάταξθ από 64 πολυκάναλουσ ανιχνευτζσ (4mm), 

νεότατθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, τφπου GADOX (Gadolinium Sulfoxylate) ικανοφσ να 

ανιχνεφουν άμεςα και τισ δφο ενεργειακζσ ςτάκμεσ (multi element detector array). Οι εν 

λόγω ανιχνευτζσ είναι ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ υλικϊν χωρίσ τοξικά ςτοιχεία 

ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία RoHS. 

Αναλυτικά: 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 1 

«Η ηθτοφμενθ μονάδα μζτρθςθσ οςτικισ πυκνότθτασ και ςωματικισ ςφςταςθσ πρζπει να 

είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ DEXA (FAN BEAM) (να αναφερκεί θ τεχνολογία), με 

δυνατότθτα μελλοντικισ αναβάκμιςθσ, να πραγματοποιεί εξετάςεισ ακριβείασ ςε όλουσ 

τουσ τφπουσ αςκενϊν (ενιλικεσ και παιδιά) ανεξαρτιτωσ ςωματικισ μορφολογίασ (φψοσ, 

βάροσ κ.λ.π.). Μζγιςτο βάροσ εξεταηόμενου > 155kg. 5%» 

Ρροκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ εξζταςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ αςκενϊν και 

ςε κάκε ςωματότυπο χωρίσ κίνδυνο κάποιοι αςκενείσ να μθν μποροφν να εξεταςτοφν ι τα 

αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ να είναι μθ αξιόπιςτα προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ 

προδιαγραφισ ωσ κάτωκι :  
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«Να δζχεται μζγιςτο βάροσ εξεταηόμενου  τουλάχιςτον 225kg ,  και να διακζτει απόςταςθ 

επιφάνειασ που μπορεί να ςκαναριςτεί  τουλάχιςτον 1.95x0.65 και απόςταςθ ανάμεςα ςτο 

βραχίονα και τθν εξεταςτικι τράπεηα τουλάχιςτον 60cm. 

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 4 

«Να χρθςιμοποιεί δφο ενεργειακζσ ςτάκμεσ με ικανι διαφορά μεταξφ τουσ για τον ςαφι 

διαχωριςμό οςτϊν και μαλακϊν μορίων. Να δοκοφν τα επίπεδα ενεργειακϊν ςτακμϊν για 

να αξιολογθκοφν, κακϊσ και τα επίπεδα ακτινοβολίασ για κάκε εξζταςθ για τον χειριςτι και 

αςκενι αντίςτοιχα για να αξιολογθκοφν. 5%» 

 

Η μεγαλφτερθ δυνατι ενεργειακι διαφορά εξαςφαλίηει τον ςαφζςτερο διαχωριςμό μεταξφ 

οςτϊν και μαλακϊν μορίων και τθν αποδοτικότερθ εξζταςθ. 

Eπομζνωσ προτείνουμε να τεκεί ελάχιςτο αποδεκτό όριο για τθν αποδεκτι τιμι 

ενεργειακισ διαφοράσ ϊςτε να μθν είναι αποδεκτά ςυςτιματα με ανεπαρκείσ και 

αναποτελεςματικζσ τιμζσ και να τροποποιθκεί θ προδιαγραφι ωσ : 

 

 «H διαφορά ανάμεςα ςτισ δφο ενεργειακζσ ςτάκμεσ να είναι θ μεγαλφτερθ δυνατι , 

τουλάχιςτον 40 ΚV , ϊςτε να επιτυγχάνεται καλφτεροσ διαχωριςμόσ οςτϊν και μαλακϊν 

μορίων και να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ.Να δοκοφν τα επίπεδα ακτινοβολίασ για κάκε 

εξζταςθ για τον χειριςτι και αςκενι αντίςτοιχα για να αξιολογθκοφν » 

 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 5 

«Η ανιχνευτικι διάταξθ να διακζτει ανιχνευτι (sensor/detector) τελευταίασ τεχνολογί-ασ, 

του οποίου ο τφποσ να περιγραφει λεπτομερϊσ. Επίςθσ να περιγραφεί το ςφςτθ-μα 

ανιχνευτι - λυχνίασ για να αξιολογθκεί και να δοκοφν γεωμετρικά χαρακτθριςτικά όπωσ θ 

απόςταςθ ανιχνευτι-λυχνίασ και ανιχνευτι- εξεταςτικισ τράπεηασ για να α-ξιολογθκοφν. 

Να αναφερκεί θ διακριτικι ικανότθτα του ςυςτιματοσ προσ αξιολόγθςθ  5%» 

Θα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι θ ανιχνευτικι διάταξθ κα διακζτει όντωσ  ανιχνευτι 

(detector) τελευταίασ τεχνολογίασ για απευκείασ λιψθ και επεξεργαςία ςιματοσ, παρζχο-

ντασ εξετάςεισ μζγιςτθσ ακρίβειασ και περιορίηοντασ ςτο μζγιςτο φαινόμενα που αλλοιϊ-

νουν τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων. 

Αν δεν τεκοφν ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ κα είναι αποδεκτοί ςτον διαγωνιςμό ανιχνευτζσ 

που δεν εξαςφαλίηουν τθν  τθν δυνατότθτα λιψθσ εικόνων και μεγάλθσ ακρίβειασ και 

χαμθλοφ κορφβου. 

Επιπλζον κα πρζπει να ηθτθκοφν ελάχιςτεσ τιμζσ διακριτικισ ικανότθτασ και γεωμετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν διαφορετικά κα είναι αποδεκτά ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ όλα 
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ανεξαρτιτωσ τα ςυςτιματα ακόμα και αυτά που δεν πλθροφν ουςιϊδθ κριτιρια 

λειτουργικότθτασ και απόδοςθσ.  

Επομζνωσ προτείνουμε τθν επαναδιατφπωςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ : 

«Η ανιχνευτικι διάταξθ να διακζτει ανιχνευτι (sensor/detector) τελευταίασ τεχνολογίασ 

του οποίου ο τφποσ να περιγραφεί λεπτομερϊσ . Επίςθσ να περιγραφεί το ςφςτθμα 

ανιχνευτι – λυχνίασ και να δοκοφν γεωμετρικά χαρακτθριςτικά όπωσ θ απόςταςθ 

ανιχνευτι-λυχνίασ και ανιχνευτι– εξεταςτικισ τράπεηασ για να αξιολογθκοφν . Να 

αναφερκεί θ  διακριτικι ικανότθτα του ςυςτιματοσ προσ αξιολόγθςθ , τουλάχιςτον 0.5 

lp/mm . 

Nα διακζτει διάταξθ από μεγάλο αρικμό τουλάχιςτον 50 ψθφιακϊν ανιχνευτϊν ϊςτε να 

παρζχουν ςφντομουσ χρόνουσ εξζταςθσ , χαμθλό επίπεδο κορφβου και υψθλι ανάλυςθ. Oι 

ανιχνευτζσ να είναι ςφγχρονθσ καταςκευισ και τεχνολογίασ υλικϊν χωρίσ τοξικά ςτοιχεία  

ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία  RoHS.» 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 8 

«Να προςφερκοφν προσ επιλογι για μελλοντικι αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ όλα τα 

επιπλζον πρωτόκολλα (π.χ. Ρρωτόκολλο μζτρθςθσ/εκτίμθςθσ πυκνότθτασ ςπογγϊ-δουσ 

οςτοφ TBS κλπ) και όποιεσ επιπλζον δυνατότθτεσ διατίκενται. Οι δυνατότθτεσ αυτζσ κα 

πρζπει να ενςωματϊνονται ςτθ ιδθ υπάρχον λογιςμικό ελζγχου λειτουργίασ του 

μθχανιματοσ » 

Ρροκειμζνου να μθν προςφερκεί ζνα απλό πρόγραμμα ζνδειξθσ και εκτίμθςθσ του 

ςπογγϊδουσ οςτοφ  «τφπου  TBS»    κα πρζπει να γίνει ςαφζσ ότι ηθτείται  να προςφερκεί 

αξιόπιςτο λογιςμικό υπολογιςμοφ του Trabecular Bone Scoring προκειμζνου να 

αξιολογθκεί  ανεξάρτθτα από τθν μζτρθςθ  ΒΜD τόςο το ςπογγϊδεσ οςτό όςο και 

γενικότερα θ μικροαρχιτεκτονικι του οςτοφ , μζςω ειδικϊν μετριςεων και ςτατιςτικϊν που 

παρζχονται από το πρόγραμμα TBS και με ςκοπό τθν ςυνεκτίμθςθ του μελλοντικοφ 

κινδφνου κατάγματοσ. 

Συνεπϊσ προκειμζνου να είναι ιςοδφναμεσ οι προςφορζσ για το εν λόγω λογιςμικό, 

προτείνουμε τθν προςκικθ τθσ κάτωκι προδιαγραφισ : 

«Να προςφερκεί προσ επιλογι το αναλυτικό πρόγραμμα μζτρθςθσ πυκνότθτασ 

ςπογγϊδουσ οςτοφ ΤΒS, με κλινικζσ μελζτεσ και guidelines , ενςωματωμζνο ςτο FRAX για 

τθν ςυνεκτίμθςθ του μελλοντικοφ κινδφνου κατάγματοσ » 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 12 

«Να πραγματοποιεί μετριςεισ ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο . Να αναφερκοφν αναλυτικά 

οι απαιτοφμενοι χρόνοι πραγματοποίθςθσ όλων των ηθτοφμενων μετριςεων προσ 

αξιολόγθςθ.»  

Θα πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι το υπό προμικεια ςφςτθμα κα εξαςφαλίηει τθν διενζργεια 

εξετάςεων ςτον ςυντομότερο δυνατό χρόνο προσ όφελοσ των εξεταηόμενων αςκενϊν 

διαφορετικά κα είναι αποδεκτά ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ όλα ανεξαρτιτωσ τα ςυ-
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ςτιματα ακόμα και αυτά που δεν πλθροφν ουςιϊδθ κριτιρια λειτουργικότθτασ και απόδο-

ςθσ.  

Συνεπϊσ, προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ  προδιαγραφισ ωσ κάτωκι: 

«Να πραγματοποιεί μετριςεισ ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο ζωσ 30 sec ςτα βαςικά 

πρωτόκολλα  . Να αναφερκοφν αναλυτικά οι απαιτοφμενοι χρόνοι πραγματοποίθςθσ όλων 

των ηθτοφμενων μετριςεων προσ αξιολόγθςθ.»  

Ραρακαλοφμε όπωσ λάβετε υπόψθ ςασ κετικά τισ παρατθριςεισ μασ, ϊςτε το νοςοκομείο 

ςασ να μπορζςει να προμθκευτεί ζνα αναβακμιςμζνο ςφςτθμα υψθλϊν προδιαγραφϊν 

προσ όφελοσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

 

Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε ερϊτθςθ ι διευκρίνιςθ. 

Με εκτίμθςθ, 

Γ. Σιαφαρίκα 

Μθχανικόσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ 

Διεφκυνςθ Απεικονιςτικοφ Τμιματοσ 
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Πνομα ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ Email info@papapostolou.gr Άρθρο ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ C-ARM ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ Ημ/νία 06/05/202106/05/2021 

Αρ. πρωτ. SA-251/21 

 

Θζμα: Ραρατθριςεισ ςτα πλαίςια τθσ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μζςω ΕΣΗΔΗΣ 

ΕΙΔΟΣ: ΦΟΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣKOΡΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ C-ARM  

 

H εταιρία μασ αντιπροςωπεφει υψθλότατθσ τεχνολογίασ ακτινοςκοπικά μθχανιματα του 

Γερμανικοφ  Οίκου ZIEHM Ιmaging GmbH  . 

 

Ο Οίκοσ ZIEHM Ιmaging εξειδικεφεται επί ςειρά ετϊν ςτθν μελζτθ, ζρευνα και καταςκευι 

αποκλειςτικά ακτινοςκοπικϊν μθχανθμάτων, χρθςιμοποιεί ςφγχρονθ τεχνολογία μείωςθσ 

τθσ δόςθσ (LOW DOSE) και διακζτει ποςοςτό μεγαλφτερο από 40% τθσ γερμανικισ αγοράσ.  

Ζχει λάβει διάφορα βραβεία για τισ πρωτοποριακζσ τεχνολογίεσ και τεχνικζσ που ζχει 

αναπτφξει και εφαρμόηει, μεταξφ αυτϊν το IF Design Award 2001 κακϊσ και τα Frost & 

Sullivan Award 2006, 2007,2009, 2011 και 2017. 

 

Επιςθμαίνουμε επιπλζον ότι το κορυφαίο ψθφιακό ακτινοςκοπικό μθχάνθμα ZIEHM VISION  

RFD / RFD ΗΕ  ζχει αποκλειςτικά επιλεγεί λόγω τθσ αναμφιςβιτθτθσ υπεροχισ του και 

λειτουργεί ςε πολυάρικμα Νοςοκομεία του εξωτερικοφ . Επιπλζον ςτθν Ελλάδα λειτουργεί 

ςε Νοςοκομεία αναφοράσ , όπωσ ενδεικτικά ςτο Γ.Ν. «ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ςτο ΡΓΝ ΛΑΙΣΣΑΣ 

, ΡΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ,  Γ.Ν ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ ,   ΝΝΑ ,  Ρ.Γ.Ν. ΡΑΤΩΝ, Γ.Ν. ΤΙΚΑΛΩΝ, Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ, 

Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ , κλπ 

 

Διευκρινίηουμε όμωσ ότι ο διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ του Νοςοκομείου ςασ δεν επαρκεί 

ςε καμία περίπτωςθ για τθν προμικεια ενόσ ψθφιακοφ ακτινοςκοπικοφ C-arm με τισ 

αναφερόμενεσ δυνατότθτεσ τεχνολογίασ CMOS ι  aSi  από τον καταςκευαςτικό Οίκο ZIEHM 

Ιmaging GmbH,  ενϊ είναι εφικτι θ προμικεια αντίςτοιχου ςυςτιματοσ με ενιςχυτι 

εικόνασ και ωσ εκ τοφτου θ εταιρία μασ δεν δφναται τελικά να ςυμμετάςχει ςτον επικείμενο 

διαγωνιςμό. 

 

Ραρακαλοφμε όπωσ λάβετε υπόψιν τισ άνωκι παρατθριςεισ μασ με ςκοπό αφενόσ να μθν 

αποκλειςτεί ο κορυφαίοσ καταςκευαςτικόσ οίκοσ ZIEHM Ιmaging GmbH και αφετζρου να 
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επωφελθκεί το  Νοςοςκομείο ςασ από τθν προμικεια ενόσ ςυςτιματοσ τελευταίασ 

τεχνολογίασ και υψθλϊν προδιαγραφϊν 

 Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε ερϊτθςθ ι διευκρίνιςθ.  

Με εκτίμθςθ, 

Γ. Σιαφαρίκα 

Μθχανικόσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ 

Διεφκυνςθ Απεικονιςτικοφ Τμιματοσ 

 

 

 

 

 

 

Πνομα SIEMENS HEALTHCARE ABEE Email gavriilia.lagou@siemens-healthineers.com

 Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ Ημ/νία 07/05/2021ΘΕΜΑ: 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 33111000-1) 

 

Αξιότιμοι Κφριοι,  

 

Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ περί διενζργειασ διαβοφλευςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

για τισ ανάγκεσ του  Νοςοκομείου ςασ, κα κζλαμε να κατακζςουμε τα παρακάτω ςχόλια : 

 

3.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM 

 

 

Τεχνικι Ρροδιαγραφι 4.2 

Να είναι διαςτάςεων ≥ 21x21 cm με μιτρα 1,5Κ x 1,5K τουλάχιςτον με επιμζρουσ πεδία 

μεγζκυνςθσ που κα αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά και δυνατότθτα αλλαγισ τθσ 

μεγζκυνςθσ ανά πεδίο χωρίσ αφξθςθ τθσ ακτινοβολία. | Να αναφερκεί. 
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Γενικά θ παραπάνω προδιαγραφι και τα ηθτοφμενα μεγζκθ περιορίηουν τον υγιι 

ανταγωνιςμό και οδθγοφν ςτθν διενζργεια επικείμενου διαγωνιςμοφ με ςυμμετοχισ αν όχι 

ενόσ, με ελάχιςτουσ προςφζροντεσ.   

Η γενικι κατθγοριοποίθςθ των ψθφιακϊν ανιχνευτϊν ςυςτθμάτων C-Arm ςφμφωνα με το 

μζγεκοσ είναι είτε 20 x 20cm είτε 30x30cm. Οι παραπάνω ηθτοφμενεσ διαςτάςεισ ≥ 21x21 

cm δεν επιτρζπουν ςε εταιρείεσ που διακζτουν ανιχνευτζσ 20x20cm  να προςφζρουν τα 

ςυςτιματα τουσ χωρίσ να υπάρχει κανζνα κλινικό όφελοσ, κακϊσ είναι κοινϊσ αποδεκτό και 

κατανοθτό ότι δεν υπάρχει κλινικι αλλά και ουςιαςτικι διαφορά μεταξφ των δφο μεγεκϊν. 

Επιπρόςκετα το παραπάνω ηθτοφμενο μζγεκοσ μιτρασ 1,5Κ x 1,5K είναι πολφ μεγάλο και 

δεν προςφζρει προςτικζμενθ κλινικι αξία κακϊσ όςο μεγαλφτερο είναι το μζγεκοσ τθσ 

μιτρασ ςε ςυγκεκριμζνθ διάςταςθ ψθφιακοφ ανιχνευτι (20 x 20 cm) τόςο μεγαλφτεροσ 

είναι ο κόρυβοσ ςτθν εικόνα. Συνικωσ αυτό το μζγεκοσ μιτρασ ςυναντάται ςε ανιχνευτζσ 

μεγαλφτερων διαςτάςεων(30x30cm). 

 Σε περίπτωςθ που παραμείνει ωσ ζχει, πολλζσ εταιρείασ τθσ αγοράσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ δικισ μασ, δεν κα μπορζςουν να ςυμμετάςχουν ςε 

επικείμενο διαγωνιςμό. 

Επιπρόςκετα, για λόγουσ αποφυγισ παρερμθνειϊν κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ προτείνουμε να αναφερκεί θ διάςταςθ του ωφζλιμου πεδίου του ανιχνευτι. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ προτείνουμε τθν διαμόρφωςθ τθσ παραπάνω προδιαγραφισ ωσ 

εξισ: 

 

Να διακζτει ωφζλιμο πεδίο διαςτάςεων ≥20x20 cm με μιτρα 1.3Κ x 1.3K τουλάχιςτον με 

επιμζρουσ πεδία μεγζκυνςθσ που κα αναφζρονται ςτθν τεχνικι προςφορά και δυνατότθτα 

αλλαγισ τθσ μεγζκυνςθσ ανά πεδίο χωρίσ αφξθςθ τθσ ακτινοβολία. | Να αναφερκεί 

 

 

Τεχνικι Ρροδιαγραφι 4.3 

Να αναφερκεί το μζγεκοσ pixel προσ αξιολόγθςθ το οποίο να είναι ≤150μm ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ υψθλότερθ δυνατι ευκρίνεια εικόνασ. | Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. 

 

Το παραπάνω ηθτοφμενο μζγεκοσ pixel ≤ 150μm είναι πολφ μικρό και δεν προςφζρει 

προςτικζμενθ κλινικι αξία. Πςο μικρότερο είναι το μζγεκοσ pixel τόςο μεγαλφτεροσ είναι ο 

κόρυβοσ ςτθν εικόνα. Σε περίπτωςθ που παραμείνει ωσ ζχει, πολλζσ εταιρείασ τθσ αγοράσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ δικισ μασ, δεν κα μπορζςουν να ςυμμετάςχουν ςε 

επικείμενο διαγωνιςμό. 



27 
 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ προτείνουμε τθν διαμόρφωςθ τθσ παραπάνω προδιαγραφισ ωσ 

εξισ: 

 

Να αναφερκεί το μζγεκοσ pixel προσ αξιολόγθςθ το οποίο να είναι ≤ 160μm ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ υψθλότερθ δυνατι ευκρίνεια εικόνασ. | Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. 

 

Τεχνικι Ρροδιαγραφι 4.7 

Να διακζτει υψθλι διακριτικι ικανότθτα, τουλάχιςτον ≥ 3lp/mm για τθν άριςτθ απεικόνιςθ 

των ανατομικϊν λεπτομερειϊν. | Να αναφερκεί 

 

Η πλειοψθφία των καταςκευαςτϊν ακτινοςκοπικϊν μθχανθμάτων C-ARM διακζτει 

μετριςεισ τθσ υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ, ςε όλα τα πεδία και με χριςθ ηουμ ι όχι. Για 

λόγουσ αποφυγισ παρερμθνειϊν κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

προτείνουμε τθν διαμόρφωςθ τθσ παραπάνω προδιαγραφισ ωσ εξισ: 

 

Να διακζτει υψθλι διακριτικι ικανότθτα, τουλάχιςτον ≥3lp/mm, ανεξαρτιτου πεδίου και 

ηουμ για τθν άριςτθ απεικόνιςθ των ανατομικϊν λεπτομερειϊν. | Να αναφερκεί 

 

Τεχνικι Ρροδιαγραφι 6.5 

 

Να διακζτει πρόγραμμα ψθφιακισ αφαιρετικισ αγγειογραφίασ (DSA) αγγείων ι δομϊν 

 

Για λόγουσ αφξθςθ του κόςτουσ του προςφερόμενουσ ςυςτιματοσ με τθν προςκικθ 

προγραμμάτων αφαιρετικισ αγγειογραφίασ(DSA), ηθτοφμενθ λειτουργία που δεν υπιρχε 

ςτθν πρϊτθ διαβοφλευςθ και ταυτόχρονα διατιρθςθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, 

προτείνουμε θ παραπάνω προδιαγραφι να απαλειφκεί. 

 

Β. ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

2.2 ΟΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΗΣΗ 
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2.2.2 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για 

τρία(3) τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του κατά τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν 

για δζκα τουλάχιςτον(10) ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το 

Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ από 

τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, 

ανταλλακτικά, υλικά κλπ. 

 

Λόγω περιοριςμζνου ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, προτείνουμε θ παραπάνω 

προδιαγραφι να διαμορφωκεί ωσ εξισ: 

 

2.2.2 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για 

δφο(2) τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του κατά τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν 

για δζκα τουλάχιςτον(10) ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το 

Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ από 

τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, 

ανταλλακτικά, υλικά κλπ. 

 

 

Ευελπιςτϊντασ ςτθν αποδοχι των ςχολίων μασ, οφτωσ ϊςτε να μασ δοκεί θ δυνατότθτα 

ςυμμζτοχθσ ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία και γνωρίηοντασ τθν διάκεςθ του Νοςοκομείου 

ςασ να προάγει τον υγιι ανταγωνιςμό, παραμζνουμε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε 

ςυμπλθρωματικι πλθροφορία ι διευκρίνθςθ. 

 

Μετά  τιμισ, 

 

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΡΟΙΚΗ 

ΕΤΑΙΕΙΑ 
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