
1 
 

 

 

Ραρατηρήςεισ Οικονομικών Φορζων, κατόπιν ολοκλήρωςησ τησ 

Δεφτερησ (β) Δημόςιασ Διαβοφλευςησ (AΔΑΜ 21DIAB000019531 21-

09-15) για την ΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ςτο πλαίςιο ωρίμανςησ του Υποζργου 4 τησ ενταγμζνησ 

πράξησ με τίτλο: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» 

Τποέργο 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV 38434540-3) 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Φάςη 
Ζργου / 
Ρακζτο 
Εργαςίασ 

TMHMA ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(ΜΕ ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 
ΦΡΑ) 

4 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

4,1 

ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ 
ΩΛ 

CPV33168100-6 

Y.E.4 ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ 1 τεμ 105.000,00 105.000,00 

4,2 
ΟΥΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ 

CPV33168100-6 
Y.E.4 ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ 1 τεμ 50.000,00 50.000,00 

4,3 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΥ ΡΥΓΟΥ  

CPV33168100-6 

Y.E.4 ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΟ 1 τεμ 85.000,00 85.000,00 

4,4 

ΡΛΥΝΤΗΙΟ 
ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

(CPV 38434540-3) 

Y.E.4 ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚΟ 1 τεμ 40.000,00 40.000,00 

4.5 

ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ 
ΓΙΑ  ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΗΣΕΙΣ 

CPV33168100-6 

Y.E.4 ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 1 τεμ 56.000,00 56.000,00 

4,6 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΗΣ 

CPV 33181100-3 

Y.E.4 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΟΥ 

10 τεμ 14.000,00 140.000,00 

ύνολο Τποέργου 4: 476.000,00 
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1. Πνομα ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ  Email info@papapostolou.gr  Άρθρο 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΜΕ Α/Α 4.4 ΡΛΥΝΤΗΙΟ–

ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΕΥΚΑΜΡΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΩΝ  Ημ/νία 22/09/2021 

Ρροσ το 

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Άγιοσ Γεϊργιοσ» 

Μουρνιζσ Κυδωνίασ 

ΤΚ 73300 

Αρικμ. Ρρωτ 18949 

Ακινα, 22.09.2021 

Κζμα: Ρρόςκλθςθ Δεφτερθσ (β) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ (CPV 33167000-8) 

Κφριοι, 

Δια τθσ παροφςθσ υποβάλλουμε τισ πιο κάτω παρατθριςεισ μασ για τισ προδιαγραφζσ του 
ςυςτιματοσ με Α/Α 4.4 (ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ) 

4.4 ΡΛΥΝΤΘΛΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΘΣ ΕΥΚΑΜΡΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΩΝ  

Σθμείο 1 

«6. Να διακζτει ςφςτθμα αςφαλείασ το οποίο: 

• Να ελζγχει αυτόματα τθν ροι του κακαριςτικοφ, απολυμαντικοφ κατά τθν διάρκεια 
του κφκλου πλυςίματοσ. 

 

• Να ςταματά για αςφάλεια ςε υπερβολικζσ κερμοκραςίεσ νεροφ (ι αζρα εάν 
παρζχεται)» 

 

Για τθν ευρεία ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν, προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ, κακϊσ θ μζτρθςθ κερμοκραςίασ θ οποία είναι και θ 
πιο ςθμαντικι παράμετροσ  πραγματοποιείται μόνο ςτο νερό: 

«6. Να διακζτει ςφςτθμα αςφαλείασ το οποίο: 

• Να ελζγχει αυτόματα τθν ροι του ειςερχόμενου νεροφ ι του κακαριςτικοφ και 
απολυμαντικοφ κατά τθν διάρκεια του κφκλου πλυςίματοσ. 

• Να ςταματά για αςφάλεια ςε υπερβολικζσ κερμοκραςίεσ νεροφ ι αζρα.» 

Σθμείο 2 

«14. Να διακζτει πρόγραμμα ελζγχου ποιότθτασ κακαριςμοφ. Να περιγραφεί.» 
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Για τθν ευρεία ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν, κακϊσ επίςθσ και για το γεγονόσ ότι θ 
ποιότθτα κακαριςμοφ είναι εξαςφαλιςμζνθ από τθν φπαρξθ CE MARK, προτείνουμε τθν 
διαγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ. 

Επιπρόςκετα, ςασ προτείνουμε τισ κάτωκι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το είδοσ «4.4 
ΡΛΥΝΤΘΛΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΘΣ ΕΥΚΑΜΡΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΩΝ», που αποτελοφν ςθμαντικά 
πλεονεκτιματα ςε Σφγχρονα Συςτιματα : 

• Θ απολφμανςθ του ενδοςκοπίου να πραγματοποιείται με πλιρθ εμβάπτιςι του 
ϊςτε να κακαρίηονται/απολυμαίνονται όλα τα μζρθ του χωρίσ να μζνουν ακάλυπτα ςθμεία. 

• Να διακζτει spray arm για τθν ακόμα καλφτερθ απολφμανςθ και πλφςθ των 
εξωτερικϊν μερϊν του ενδοςκοπίου. 

• Να διακζτει ποδοδιακόπτθ με τον οποίο ο χειριςτισ κα μπορεί ν’ ανοίγει το καπάκι 
του πλυντθρίου εξαςφαλίηοντασ με τον τρόπο αυτό τθν αποφυγι διαςταυροφμενθσ 
μόλυνςθσ (cross contamination), αφοφ ο χειριςτισ δεν κα ζρχεται κακόλου ςε επαφι με το 
καπάκι του πλυντθρίου και μετά με το ενδοςκόπιο. 

• Να μπορεί να γίνει απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ (remote troubleshooting) από τον 
τεχνικό τθσ εταιρείασ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ του πλυντθρίου, για τθν άμεςθ επίλυςθ 
του, χωρίσ τθν ανάγκθ παρεφρεςισ του ςτο Νοςοκομείο εφόςον δεν απαιτείται κάποιο 
ανταλλακτικό, εξοικονομϊντασ τόςο χρόνο όςο και χριματα για το Νοςοκομείο. 

• Να διακζτει control panel για τον ευκολότερο χειριςμό του πλυντθρίου από τουσ 
χριςτεσ. Επίςθσ να διακζτει μεγάλθ οκόνθ τουλάχιςτον 15’’ ςτθν οποία ο χριςτθσ κα 
μπορεί να βλζπει τα προγράμματα του πλυντθρίου, τυχόν ςφάλματα ,τθν προβολι τθσ κάκε 
φάςθσ του κφκλου, τον εναπομείναν χρόνο, διάφορεσ ρυκμίςεισ, κ.α. 

 

Ελπίηουμε όπωσ λθφκοφν υπόψιν οι παραπάνω παρατθριςεισ μασ και είμαςτε ςτθν 
διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ. 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

Κανάςθσ Τηίμασ 

Product Manager 

Endosurgery Department        
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2. Πνομα ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ.  Email info@papapostolou.gr  Άρθρο 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΜΕ Α/Α 4.3 (ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΟΣ ΡΥΓΟΣ) 

 Ημ/νία 22/09/2021 

Ρροσ το 

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Άγιοσ Γεϊργιοσ» 

Μουρνιζσ Κυδωνίασ 

ΤΚ 73300 

Αρικμ. Ρρωτ 18949 

Ακινα, 22.09.2021 

Κζμα: Ρρόςκλθςθ Δεφτερθσ (β) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ (CPV 33167000-8) 

Κφριοι, 

Δια τθσ παροφςθσ υποβάλλουμε τισ πιο κάτω παρατθριςεισ μασ για τισ προδιαγραφζσ του 
ςυςτιματοσ με Α/Α 4.3 (ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΣ ΡΥΓΟΣ) 

4.3 ΑΝΑΛΥΤΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΥ ΡΥΓΟΥ 

vi. Τροχιλατο 

Σθμείο 1 

«Να είναι ειδικά καταςκευαςμζνο για τθν τοποκζτθςθ ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν κλειςτοφ 
τφπου ςτο πίςω μζροσ για αςφάλεια.  

Για τθν ευρεία ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν κακϊσ και για το γεγονόσ ότι ςτα 
περιςςότερα μθχανιματα οι ψικτρεσ βρίςκονται ςτο οπίςκιο τμιμα τουσ και άρα είναι 
καλφτερο να είναι ανοιχτοφ τφπου το τροχιλατο ϊςτε να αερίηονται τα μθχανιματα, 
προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ: 

«Να είναι ειδικά καταςκευαςμζνο για τθν τοποκζτθςθ ενδοςκοπικϊν ςυςκευϊν». 

Ελπίηουμε όπωσ λθφκοφν υπόψιν οι παραπάνω παρατθριςεισ μασ και είμαςτε ςτθν 
διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ. 

Με εκτίμθςθ, 

 

Κανάςθσ Τηίμασ 

Product Manager 

Endosurgery Department   
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3. Πνομα ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ  Email info@papapostolou.gr  Άρθρο 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΜΕ Α/Α 4.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ 

ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΗΣΗΣ FULL HIGH DEFINITION  Ημ/νία 22/09/2021 

Ρροσ το 

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Άγιοσ Γεϊργιοσ» 

Μουρνιζσ Κυδωνίασ 

ΤΚ 73300 

Αρικμ. Ρρωτ 18949 

Ακινα, 23.09.2021 

Κζμα: Ρρόςκλθςθ Δεφτερθσ (β) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ (CPV 33167000-8) 

Κφριοι, 

Δια τθσ παροφςθσ υποβάλλουμε τισ πιο κάτω παρατθριςεισ μασ για τισ προδιαγραφζσ του 

ςυςτιματοσ με Α/Α 4.5 (ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΣ ΡΥΓΟΣ ΓΛΑ ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΘΣΕΛΣ): 

4.5 Σφςτθμα Βίντεο βρογχοςκόπθςθσ Full High Definition 

Σθμείο 1 

«Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει απαραίτθτα να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ για 

πλιρθ 

ςυμβατότθτα και εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τουσ.» 

Δεδομζνου ότι οι καταςκευαςτικοί οίκοι ενδοςκοπικϊν ςυςτθμάτων παγκοςμίωσ δεν 

καταςκευάηουν τροχιλατα και οκόνεσ, διότι αυτό δεν επθρεάηει τθν πλιρθ ςυμβατότθτα 

και εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων του ςυςτιματοσ, προτείνουμε τθν εξισ τροποποίθςθ: 

«Ο βίντεο επεξεργαςτισ, θ πθγι ψυχροφ φωτιςμοφ και το εφκαμπτο βίντεο βρογχοςκόπιο 

πρζπει απαραίτθτα να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ για πλιρθ 

ςυμβατότθτα και εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τουσ.» 

Σθμείο 2 

ii. Ρθγι ψυχροφ φωτιςμοφ LED  

Για τθν ευρεία ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν κακϊσ ο κάκε καταςκευαςτικόσ οίκοσ 

προςφζρει διαφορετικζσ τεχνικζσ δυνατότθτεσ για τθν επίτευξθ του φωτιςμοφ με το ίδιο 

αποτζλεςμα, όπωσ άλλωςτε ηθτείται ςτθν Ρροδιαγραφι 1 τθσ Ρθγισ Ψυχροφ Φωτιςμοφ 

(«…με λυχνία LED φωτεινότθτασ τουλάχιςτον αντίςτοιχθσ με λυχνία XENON 300 Watt» ) 

προτείνουμε τθν τροποποίθςθ του τίτλου ωσ εξισ :  

ii. Ρθγι ψυχροφ φωτιςμοφ LED ι ιςοδφναμθ 300 Watt XENON 
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Σθμείο 3 

«1. Να είναι ενςωματωμζνθ ςτον βίντεο-επεξεργαςτι για καλφτερθ εργονομία με λυχνία 

LED φωτεινότθτασ τουλάχιςτον αντίςτοιχθσ με λυχνία XENON 300 Watt. Διάρκειασ ηωισ 

λάμπασ τουλάχιςτον 20000 ϊρεσ.» 

Ππωσ προαναφζραμε, διατίκενται Διεκνϊσ αναγνωριςμζνα ςυςτιματα ενδοςκοπιςεων με 

διαφορετικά ςυςτιματα φωτιςμοφ με ςυνζπεια να ενςωματϊνουν τελείωσ διαφορετικζσ 

τεχνολογίεσ. Για τον λόγο αυτό και για τθν ευρεία ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν, 

προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ: 

«1. Να είναι ενςωματωμζνθ ςτον βίντεο-επεξεργαςτι για καλφτερθ εργονομία με λυχνία 

LED φωτεινότθτασ τουλάχιςτον αντίςτοιχθσ με λυχνία XENON 300 Watt ι λυχνία XENON 

300 Watt. Διάρκειασ ηωισ λάμπασ ςτθν περίπτωςθ LED τουλάχιςτον 20000 ϊρεσ.» 

Σθμείο 4 

iii. Εφκαμπτο βίντεο βρογχοςκόπιο λεπτισ εξωτερικισ διαμζτρου Full HD 

Για τθν ευρεία ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν, κακϊσ επίςθσ για το λόγο ότι ο όροσ Full HD 

αφορά ςε format εικόνασ και χαρακτθριςτικό του βίντεο επεξεργαςτι κι όχι των 

ενδοςκοπίων, προτείνουμε τθν τροποποίθςθ τoυ τίτλου ωσ εξισ, όπωσ εξάλλου ηθτείται και 

ςτθν αρχικι ςφνκεςθ του ςυςτιματοσ ϊςτε να μθν υπάρχει αςάφεια: 

iii. Εφκαμπτο βίντεο βρογχοςκόπιο λεπτισ εξωτερικισ διαμζτρου HD 

Σθμείο 5 

«3. Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι τουλάχιςτον 2-100mm» 

Για τθν ευρεία ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν, κακϊσ επίςθσ ότι 1 μόλισ χιλιοςτό δεν 

επθρεάηει τον ςκοπό για τον οποίο προορίηεται το ςφςτθμα, προτείνουμε τθν τροποποίθςι  

τθσ ωσ εξισ:  

«3. Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι τουλάχιςτον 3-100mm» 

Σθμείο 6 

«5. Θ εξωτερικι διάμετροσ του εφκαμπτου ςωλινα να είναι το πολφ 6.2mm» 

Για τθν ευρεία ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν, κακϊσ επίςθσ ότι 0,2 μόλισ χιλιοςτά δεν 

επθρεάηουν τον ςκοπό για τον οποίο προορίηεται το ςφςτθμα, προτείνουμε τθν 

τροποποίθςι  τθσ ωσ εξισ:  

«5. Θ εξωτερικι διάμετροσ του εφκαμπτου ςωλινα να είναι το πολφ 6.4mm» 

Επιπρόςκετα, ςασ προτείνουμε τισ κάτωκι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το είδοσ «4.5 

Σφςτθμα Βίντεο βρογχοςκόπθςθσ Full High Definition», που αποτελοφν ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα ςε Σφγχρονα Ενδοςκοπικά Συςτιματα : 
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ΒΛΝΤΕΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘΣ ΕΛΚΟΝΑΣ FULL HD & ΡΘΓΘ ΨΥΧΟΥ ΦΩΤΛΣΜΟΥ 

1. Να διακζτει απαραιτιτωσ κομβίο ιςορροπίασ λευκοφ χρϊματοσ (white balance) για 

ακρίβεια και πιςτότθτα χρωμάτων ςτο πρόςκιο τμιμα τθσ ςυςκευισ. Θ ρφκμιςθ αυτι να 

παραμζνει ςτθν μνιμθ για τισ επόμενεσ εξετάςεισ με το ίδιο ενδοςκόπιο. 

2. Να ςυνοδεφεται από software μεταφοράσ εικόνων ςε Θ/Υ για αρχειοκζτθςθ και 

περαιτζρω εκτφπωςθ κακϊσ και ζλεγχο μζςω κομβίων χειριςτθρίου. 

3. Να δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να επιλζξει ςε ποιο κομβίο των ενδοςκοπίων 

μποροφν να προςαρμοςτοφν οι λειτουργίεσ που παρζχονται. 

4. Να διακζτει το πλεονζκτθμα τθσ «δίδυμθσ εικόνασ» (Twin Mode) με το οποίο είναι 

εφικτι θ εμφάνιςθ ταυτόχρονα δυο ενδοςκοπικϊν εικόνων, επιτρζποντασ ζτςι ςτον χριςτθ 

να επιβεβαιϊςει μια εικόνα για τθν οποία ζχει διενεργθκεί επεξεργαςία 

χρωμοενδοςκόπθςθσ, αφοφ δφναται να προβάλλεται «ηωντανά» ταυτόχρονα με τθν μθ 

επεξεργαςμζνθ εικόνα. Θ λειτουργία αυτι να μπορεί να χρθςιμοποιείται κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ εξζταςθσ παρζχοντασ ευκολία ςτθν άμεςθ ςφγκριςθ των εικόνων ςτον χριςτθ 

κακϊσ και πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν διάγνωςθ.  

5. Να παρζχεται θ δυνατότθτα επιλογισ του μεγζκουσ των δυο εικόνων ςε 1:1, 3:2 και 

2:3 κατ’ επικυμία του χριςτθ και απευκείασ από τα κομβία του χειριςτθρίου των 

ενδοςκοπίων. 

6. Να ζχει τθ δυνατότθτα ρυκμίςεωσ του κόκκινου και του μπλε χρϊματοσ ςε  11 

διαφορετικά επίπεδα από το πρόςκιο τμιμα τθσ ςυςκευισ.  

7. Να διακζτει οκόνθ αφισ για πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ και εφκολο 

κακαριςμό. 

8. Ο χριςτθσ να μπορεί να πλοθγθκεί ςτο μενοφ και να επιλζξει όποια λειτουργία 

επικυμεί με ζνα απλό άγγιγμα τθσ οκόνθσ αφισ. 

9. Τα κομβία των ενδοςκοπίων να μποροφν να προςαρμοςτοφν αναλόγωσ τθσ 

επικυμίασ του κάκε χριςτθ ϊςτε να πραγματοποιοφν αντίςτοιχα τισ επικυμθτζσ 

λειτουργίεσ. 

10. Να παρζχει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ μικροφϊνου ςε περίπτωςθ που επικυμεί ο 

χριςτθσ να εγγράψει βίντεο με ιχο. 

11. Να παρζχει τθν δυνατότθτα PIP (Picture In Picture) ςε περίπτωςθ που 

χρθςιμοποιείται πχ υπερθχοενδοςκόπιο EBUS και να εμφανίηει ςτθν οκόνθ τθν εικόνα τθσ 

αντίςτοιχθσ εξωτερικισ πθγισ ειςόδου (πχ υπεριχου, κλπ).  

12. Να είναι εφικτι θ εναλλαγι των δυο εικόνων PIP (ενδοςκοπικι και άλλθ εξωτερικι) 

ωσ προσ το ςθμείο εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ (κφρια και υποκόνθ). 
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13. Να ζχει προςαρμόςιμο μενοφ (customizable) παρζχοντασ τθν δυνατότθτα ςτον 

χριςτθ να προςαρμόςει το μενοφ ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ του και τισ λειτουργίεσ που 

χρθςιμοποιεί περιςςότερο. 

14. Να διακζτει ρφκμιςθ «μεγιςτοποίθςθσ φωτιςμοφ», ζτςι ϊςτε να τίκεται αυτόματα 

ο φωτιςμόσ ςτθν μζγιςτθ τιμι του και ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να γνωρίηει τθν κζςθ του 

άκρου του ενδοςκοπίου από ζξω από το ςϊμα (τεχνικι εντόπιςθσ ενδοςκοπίου). 

15. Να παρζχει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ μεγζκυνςθσ (ZOOM) τθσ εικόνασ τθσ 

εξζταςθσ και να μπορεί να ρυκμιςτεί ςε Χ 2 κατ’ επικυμία του χριςτθ ςε τουλάχιςτον 10 

βιματα. 

16. Να διακζτει Χρονόμετρο απαραίτθτο ςτισ Σφγχρονεσ επεμβατικζσ ενδοςκοπικζσ 

τεχνικζσ. 

17. Να παρζχει τθ δυνατότθτα Ρεριςτροφισ τθσ εικόνασ ρυκμίηοντασ ζτςι τον 

προςανατολιςμό τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ για τθν διευκόλυνςθ του χριςτθ. 

18. Να παρζχει τθ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ Αντίκεςθσ τθσ εικόνασ ςε τρία επίπεδα 

τουλάχιςτον. 

19. Να διακζτει ρφκμιςθ Ενίςχυςθσ τθσ εικόνασ ςε τρία επίπεδα τουλάχιςτον. 

20. Οι ρυκμίςεισ Ενίςχυςθσ και Αντίκεςθσ να αποκθκεφονται ςτθν μνιμθ ακόμα και 

όταν απενεργοποιθκεί ο βίντεο επεξεργαςτισ. 

21. Να διακζτει τρεισ εφικτζσ ρυκμίςεισ για τθν εμφάνιςθ χαρακτιρων ςτθν οκόνθ : 1) 

να εμφανίηονται ςτθν οκόνθ όλεσ οι επιλεγμζνεσ πλθροφορίεσ για κάκε αςκενι κατ’ 

επικυμία του κάκε χριςτθ 2) να μθν εμφανίηεται καμία και 3) να εμφανίηεται μόνο θ 

θμερομθνία και θ ϊρα. 

22. Να δφναται να αποκθκεφςει τα ςτοιχεία για 50 αςκενείσ κακϊσ και διαφορετικζσ 

ρυκμίςεισ για 30 χριςτεσ. 

ΕΥΚΑΜΡΤΟ ΒΛΝΤΕΟ ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΛΟ ΛΕΡΤΘΣ ΕΞΩΤΕΛΚΘΣ ΔΛΑΜΕΤΟΥ FULL HD 

1. Τα κομβία να μποροφν να προςαρμοςτοφν αναλόγωσ τθσ επικυμίασ του κάκε 
χριςτθ ϊςτε να πραγματοποιοφν αντίςτοιχα τισ επικυμθτζσ λειτουργίεσ. 

2. Το καλϊδιο ςφνδεςθσ με τον βίντεο-επεξεργαςτι να περιςτρζφεται κατά 180° για 
τθν αποφυγι βλαβϊν ςτο ενδοςκόπιο κακϊσ και για μεγαλφτερθ εργονομία ςτον χριςτθ 
κατά τθν διάρκεια τθσ εξζταςθσ 

Ελπίηουμε όπωσ λθφκοφν υπόψιν οι παραπάνω παρατθριςεισ μασ και είμαςτε ςτθν 
διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ. 

Με εκτίμθςθ, 

Κανάςθσ Τηίμασ 

Product Manager   Endosurgery Department       
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4. Πνομα ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΚΟΥΝΤΑΝΗ  Email info@ariti.gr  Άρθρο 

21DIAB000019531 2021-09-15  Ημ/νία 22/09/2021 

21DIAB000019531 2021-09-15 

Αξιότιμοι κφριοι ,  

Αφοφ λάβαμε γνϊςθ των αναρτθμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν του νοςοκομείου ςασ για 
ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΛΜΟΚΑΚΑΣΘΣ, ςασ υποβάλλουμε τισ ακόλουκεσ παρατθριςεισ που 
πιςτεφουμε ότι κα βελτιϊςουν τθν λειτουργικότθτα και αποδοτικότθτα του μθχανιματοσ: 

• Τροποποίθςθ προδιαγραφισ - 1: Να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, αμεταχείριςτο, 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ τελευταίασ γενιάσ. Τα χαρακτθριςτικά που κα αναφερκοφν να 
τεκμθριϊνονται, απαραίτθτα, με αντίςτοιχα πρωτότυπα ενθμερωτικά φυλλάδια 
(prospectus) και εγχειρίδια του καταςκευαςτι. Να φζρει ςιμανςθ CE, όπωσ προβλζπεται 
από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα Ελλθνικι Νομοκεςία και να ζχει παραχκεί και κυκλοφοριςει 
τθν τελευταία πενταετία.  

• Τροποποίθςθ προδιαγραφισ - 5. Να χρθςιμοποιεί όλουσ τουσ ςφγχρονουσ τφπουσ 
ςε φίλτρα αιμοκάκαρςθσ, ιτοι low flux, high flux, middle flux, high efficiency και όλων των 
εργοςταςίων. Το μθχάνθμα κα πρζπει να δζχεται αρτθριοφλεβικζσ γραμμζσ που 
διατίκενται ςτθν αγορά από διαφορετικοφσ προμθκευτζσ. 

• Ρροςκικθ προδιαγραφισ: Να ζχει ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ του αίματοσ 
μεταξφ αντλίασ αίματοσ και φίλτρου αιμοκάκαρςθσ (πριν τθν είςοδο ςτο φίλτρο) με τισ 
αντίςτοιχεσ ενδείξεισ, για τον καλφτερο υπολογιςμό τθσ διαμεμβρανικισ πίεςθσ (ΤΜ) και 
για τθν ζγκαιρθ προειδοποίθςθ κρόμβωςθσ του φίλτρου αιμοκάκαρςθσ. 

• Ρροςκικθ προδιαγραφισ: Να ζχει τθ δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ χρόνου για το 
νοςθλευτικό προςωπικό με αυτοματοποιθμζνεσ λειτουργίεσ όπωσ πλιρωςθ γραμμϊν με 
αίμα κατά τθν ςφνδεςθ, αυτόματθ εκκίνθςθσ, εκτζλεςθ και τερματιςμό κεραπείασ και 
αυτόματθσ επιςτροφι αίματοσ ςτον αςκενι. 

• Ρροςκικθ προδιαγραφισ: Να ζχει ςφςτθμα ενεργθτικισ μζτρθςθσ πίεςθσ του 
αίματοσ (BPM) με ςυνεχείσ μετριςεισ τιμϊν με προβολι τθσ καμπφλθσ ςειριακϊν 
δεδομζνων ςτθν οκόνθ και με αυτόματθ μεταβολι του ρυκμοφ υπερδιικθςθσ (UF) ι και 
του ρυκμοφ τθσ αντλίασ αίματοσ ι και του ρυκμοφ υποκατάςταςθσ ςε κατάςταςθ 
υπζρβαςθσ ορίου ςυναγερμοφ. 

• Τροποποίθςθ προδιαγραφισ - Β.1.1.: Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να εκτελζςει 
πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του νζου μθχανιματοσ και να το παραδϊςει ςε λειτουργία, με 
δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και τισ οδθγίεσ των 
αρμοδίων υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει 
αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά 
τθσ προςφοράσ του. Το Νοςοκομείο ζχει κάκε δικαίωμα να ελζγχει τθν ςυμμόρφωςθ του 
προμθκευτι προσ τα ανωτζρω, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου. 

 

ARITI AE 
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5. Πνομα KARL STORZ ΜΕΡΕ  Email panagiotis.voulgaris@karlstorz.com 

 Άρθρο Ρρόςκληςη Δεφτερησ (β) Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 

38434540-3)  Ημ/νία 22/09/2021 

Ρροσ το 

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Άγιοσ Γεϊργιοσ» 

Μουρνιζσ Κυδωνίασ 

ΤΚ 73300 

Ακινα, 22.09.2021 

Κζμα: Ρρόςκλθςθ Δεφτερθσ (β) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ (CPV 33167000-8) 

Αξιότιμοι Κφριοι, 

 υποβάλλουμε ακολοφκωσ τισ παρατθριςεισ, ςχόλια και προτάςεισ μασ για τισ 

προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ με Α/Α 4.2 ΟΥΟΛΟΓΛΚΟΣ ΡΥΓΟΣ 

ΤΜΘΜΑ Λ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΒΛΝΤΕΟ-ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘ ΚΑΜΕΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΘ, ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ 4Κ 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 20 

Θ ηθτοφμενθ πιςτοποίθςθ για αποςτείρωςθ τθσ κεφαλισ καμερασ ςε "κλίβανο ατμοφ 

SteelcoPL130" δεν είναι εφικτι με απ' ευκείασ αναφορά ςε μοντζλο κλιβάνου, από τον 

καταςκευαςτι τθσ εκάςτοτε ςυςκευισ-εργαλείου. Οι πιςτοποιιςεισ αποςτείρωςθσ δίνοντα 

για τισ μεκόδουσ αποςτείρωςθσ (που είναι ςτανταριςμζνεσ-τυποποιθμζνεσ).  

Ομοίωσ, οποιοςδιποτε κλίβανοσ φζρει αντίςτοιχεσ πιςτοποιιςεισ για τισ όποιεσ 

ςτανταριςμζνεσ-τυποποιθμζνεσ μεκόδουσ αποςτείρωςθσ καλφπτει. Δεν αναφζρει τφπο-

μοντζλο εργαλείων ι ςυςκευϊν που μπορεί να αποςτειρϊςει 

Άρα το κοινό ςθμείο είναι θ τυποποιθμζνθ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και ςε αυτι 

παραπζμπουν τα ζντυπα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, είτε των εργαλείων-ςυςκευϊν, είτε 

των κλιβάνων. 

Συνεπϊσ, προτείνουμε τθν απαλοιφι τθσ αναγραφισ του μοντζλου κλιβάνου, και να 

παραμείνει μόνο θ ζκφραςθ "...τουλάχιςτον ςε κλίβανο πλάςματοσ. Να ςυνοδεφεται...". 

ΤΜΘΜΑ ΛΛΛ ΡΟΔΛΑΦΑΦΘ ΡΘΓΘΣ ΨΥΧΟΥ ΦΩΤΛΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘΣ ΓΛΑ ΧΘΣΘ ΜΕ 

ΣΚΛΑΓΑΦΛΚΑ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΚΟΔΩΝ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ (ξεχωριςτι ςυςκευι ι 

ενςωματωμζνθ ςτον βιντεοεπεξεργαςτι) 
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 1 

Ρροτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ϊςτε να επιτρζπει τθν προμικεια πθγισ 

"υψθλισ ποιότθτασ LED ι XENOΝ", ϊςτε να μθν αποκλείεται οφτε θ μία οφτε θ άλλθ 

τεχνολογία. 

Στο τμιμα τθσ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, και ςυγκεκριμζνα ςτο ςθμείο 

αξιολόγθςθσ τθσ παρεχόμενθσ φωτεινότθτασ από τθν πθγι φωτιςμοφ, επειδι ο ορκότεροσ 

τρόποσ ςφγκριςθσ μεταξφ πθγϊν με λυχνίεσ ίδιασ τεχνολογίασ (LED ι XENON), αλλά και 

μεταξφ λυχνιϊν διαφορετικϊν τεχνολογιϊν, είναι θ μζτρθςθ ςε lumens (lm) προτίνουμε τθν 

ακόλουκθ κλιμάκωςθ: 

Φωτεινι ιςχφσ ζωσ 1600lm: 100 

Φωτεινι ιςχφσ ζωσ 1900lm: 110 

Φωτεινι ιςχφσ μεγαλφτερθ από 1900lm: 120 

Με εκτίμθςθ, 

 

Ραναγιϊτθσ Βοφλγαρθσ 

Υπεφκυνοσ Ρωλιςεων 
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6. Πνομα KARL STORZ ΜΕΡΕ  Email panagiotis.voulgaris@karlstorz.com 

 Άρθρο Δεφτερη (β) Δημόςιασ Διαβοφλευςησ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 21DIAB000019531  Ημ/νία 22/09/2021 

Ρροσ το 

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Άγιοσ Γεϊργιοσ» 

Μουρνιζσ Κυδωνίασ 

ΤΚ 73300 

Ακινα, 22.09.2021 

Κζμα: Ρρόςκλθςθ Δεφτερθσ (β) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ (CPV 33167000-8) 

Αξιότιμοι Κφριοι, 

 υποβάλλουμε ακολοφκωσ τισ παρατθριςεισ, ςχόλια και προτάςεισ μασ για τισ 

προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ με Α/Α 4.2 ΟΥΟΛΟΓΛΚΟΣ ΡΥΓΟΣ 

ΤΜΘΜΑ Λ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΒΛΝΤΕΟ-ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘ ΚΑΜΕΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΘ, ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ 4Κ 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 20 

Θ ηθτοφμενθ πιςτοποίθςθ για αποςτείρωςθ τθσ κεφαλισ καμερασ ςε "κλίβανο ατμοφ 

SteelcoPL130" δεν είναι εφικτι με απ' ευκείασ αναφορά ςε μοντζλο κλιβάνου, από τον 

καταςκευαςτι τθσ εκάςτοτε ςυςκευισ-εργαλείου. Οι πιςτοποιιςεισ αποςτείρωςθσ δίνοντα 

για τισ μεκόδουσ αποςτείρωςθσ (που είναι ςτανταριςμζνεσ-τυποποιθμζνεσ).  

Ομοίωσ, οποιοςδιποτε κλίβανοσ φζρει αντίςτοιχεσ πιςτοποιιςεισ για τισ όποιεσ 

ςτανταριςμζνεσ-τυποποιθμζνεσ μεκόδουσ αποςτείρωςθσ καλφπτει. Δεν αναφζρει τφπο-

μοντζλο εργαλείων ι ςυςκευϊν που μπορεί να αποςτειρϊςει 

Άρα το κοινό ςθμείο είναι θ τυποποιθμζνθ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και ςε αυτι 

παραπζμπουν τα ζντυπα τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, είτε των εργαλείων-ςυςκευϊν, είτε 

των κλιβάνων. 

Συνεπϊσ, προτείνουμε τθν απαλοιφι τθσ αναγραφισ του μοντζλου κλιβάνου, και να 

παραμείνει μόνο θ ζκφραςθ "...τουλάχιςτον ςε κλίβανο πλάςματοσ. Να ςυνοδεφεται...". 

ΤΜΘΜΑ ΛΛΛ ΡΟΔΛΑΦΑΦΘ ΡΘΓΘΣ ΨΥΧΟΥ ΦΩΤΛΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΘΛΘΣ ΓΛΑ ΧΘΣΘ ΜΕ 

ΣΚΛΑΓΑΦΛΚΑ ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΚΟΔΩΝ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ (ξεχωριςτι ςυςκευι ι 

ενςωματωμζνθ ςτον βιντεοεπεξεργαςτι) 
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 1 

 

Ρροτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ϊςτε να επιτρζπει τθν προμικεια πθγισ 

"υψθλισ ποιότθτασ LED ι XENOΝ", ϊςτε να μθν αποκλείεται οφτε θ μία οφτε θ άλλθ 

τεχνολογία. 

Στο τμιμα τθσ ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑΣ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, και ςυγκεκριμζνα ςτο ςθμείο 

αξιολόγθςθσ τθσ παρεχόμενθσ φωτεινότθτασ από τθν πθγι φωτιςμοφ, επειδι ο ορκότεροσ 

τρόποσ ςφγκριςθσ μεταξφ πθγϊν με λυχνίεσ ίδιασ τεχνολογίασ (LED ι XENON), αλλά και 

μεταξφ λυχνιϊν διαφορετικϊν τεχνολογιϊν, είναι θ μζτρθςθ ςε lumens (lm) προτίνουμε τθν 

ακόλουκθ κλιμάκωςθ: 

Φωτεινι ιςχφσ ζωσ 1600lm: 100 

Φωτεινι ιςχφσ ζωσ 1900lm: 110 

Φωτεινι ιςχφσ μεγαλφτερθ από 1900lm: 120 

Με εκτίμθςθ, 

Ραναγιϊτθσ Βοφλγαρθσ 

Υπεφκυνοσ Ρωλιςεων 
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7. Πνομα ΡΩΤΟΝ ΑΕ  Email akolessia@protoncy.gr  Άρθρο Σχόλια επι των 

προδιαγραφών (α/α 4.4 & 4.5)  Ημ/νία 22/09/2021 

Ρροσ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΧΑΝΛΩΝ  «ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ» 

Αρ. Ρρωτοκόλλου: 0000009692                                                                                          

Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

Κζμα: Σχόλια τθσ Επαναλθπτικισ Δθμόςιασ διαβοφλευςθσ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

για τθν «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Λατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ (CPV 33167000-8)»  

Αξιότιμοι κφριοι, 

Αναφορικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ οι οποίεσ αναρτικθκαν ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα 

του Νοςοκομείου ςασ με τίτλο «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΣΤΑ 

ΡΛΑΛΣΛΑ ΑΝΑΒΑΚΜΛΣΘΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΥΓΕΛΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΧΑΝΛΩΝ «Ο 

ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ» μζςω χρθματοδότθςθσ από το «ΕΡ ΚΘΤΘ 2014-2020» και πιο 

ςυγκεκριμζνα για το Υποζργο 4: «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ Λατροτεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ (CPV 33167000-8)», κα κζλαμε να ςασ αναφζρουμε τα ακόλουκα: 

Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ OLYMPUS Medical Systems Corporation ο οποίοσ 

αντιπροςωπεφεται αποκλειςτικά ςτθν Ελλάδα από τθν εταιρεία μασ ΡΩΤΟΝ Α.Ε. διακζτει 

προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ και καταςκευισ τα οποία ενςωματϊνουν νζεσ τεχνολογίεσ και 

πρωτοποριακζσ τεχνικζσ, ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτθν αξιόπιςτθ διάγνωςθ και 

παράλλθλα ςτθ βελτίωςθ τθσ εξζταςθσ. Το ςφνολο των μεγάλων δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

νοςοκομείων ςτθν Ελλάδα ζχουν προμθκευτεί από τθν εταιρεία μασ και διακζτουν τα 

πλζον ςφγχρονα ςυςτιματα τα οποία ενςωματϊνουν τισ παραπάνω τεχνικζσ και 

τεχνολογίεσ.  

Θ εταιρεία μασ για το είδοσ με Α/Α: 4,5 (Φάςθ/Ρακζτο Εργαςίασ Υ.Ε.4), Ενδοςκοπικόσ 

πφργοσ για Βρογχοςκοπιςεισ για το Ρνευμονολογικό τμιμα (Ρροχπολογιςμοφ με ΦΡΑ 

56.000€) προτίκεται να ςυμμετάςχει ςτον υπό διαβοφλευςθ διαγωνιςμό με νζασ 

τεχνολογίασ προϊόντα του καταςκευαςτικοφ οίκου OLUMPUS Medical Systems Corporation, 

κατακζτοντασ ζγγραφθ προςφορά ςε επικείμενο διαγωνιςμό για τθν προμικεια των εν 

λόγω μθχανθμάτων, με προϊόντα τα οποία διακζτουν υψθλισ τεχνολογίασ τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, πλθν όμωσ οι προδιαγραφζσ ωσ ζχουν ςυνταχκεί ςε κακζνα από αυτά 

είναι άκρωσ περιοριςτικοί, κακιςτϊντασ αδφνατθ τθ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ μασ κακϊσ 

και οποιαδιποτε άλλθσ εταιρείασ πλθν μίασ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα κα κζλαμε να ςασ αναφζρουμε τα ακόλουκα. 

Είδοσ 4.5: Ενδοςκοπικόσ πφργοσ για Βρογχοςκοπιςεισ για το Ρνευμονολογικό τμιμα 

Αναφορικά με το είδοσ 4.5 «Ενδοςκοπικόσ πφργοσ για Βρογχοςκοπιςεισ για το 

Ρνευμονολογικό τμιμα», αποτελοφμενου από i. Βίντεο επεξεργαςτι, ii. Ρθγι ψυχροφ 

φωτιςμοφ Full High Definition, iii. Εφκαμπτο βίντεο βρογχοςκόπιο λεπτισ εξωτερικισ 
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διαμζτρου High Definition, iv. Τροχιλατο,  v. Οκόνθ με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 

Ρνευμονολογικοφ τμιματοσ, κα κζλαμε εκ νζου να τονίςουμε ότι ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ 

OLYMPUS Medical Systems Corporations ο οποίοσ αντιπροςωπεφεται αποκλειςτικά ςτθν 

Ελλάδα από τθν εταιρεία μασ ΡΩΤΟΝ Α.Ε., διακζτει προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ και 

καταςκευισ τα οποία ενςωματϊνουν νζεσ τεχνολογίεσ και πρωτοποριακζσ τεχνικζσ, 

ςυμβάλλοντασ κακοριςτικά ςτθν αξιόπιςτθ διάγνωςθ και παράλλθλα ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ενδοςκοπικισ εξζταςθσ. Ραράλλθλα κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι ςτο ςφνολό τουσ, 

μεγάλα δθμόςια και ιδιωτικά νοςοκομεία και Ενδοςκοπικά Τμιματα Επεμβατικισ 

Βρογχοςκόπθςθσ ςτθν Ελλάδα, διακζτουν ςφγχρονα ςυςτιματα ενδοςκοπιςεων τα οποία 

ενςωματϊνουν τισ παραπάνω τεχνικζσ και τεχνολογίεσ.  

Θ εταιρεία μασ ςτον υπό διαβοφλευςθ διαγωνιςμό, προτίκεται να ςυμμετζχει ςτθν 

περίπτωςθ προκιρυξθσ   δθμοςίου διαγωνιςμοφ, με τα αντίςτοιχα προϊόντα του 

καταςκευαςτικοφ οίκου OLUMPUS Medical Systems Corporations, κατακζτοντασ ζγγραφθ 

προςφορά ςτο ενδοςκοπικό ςφςτθμα βρογχοςκοπιςεων, προςφζροντασ προϊόντα 

τελευταίασ γενιάσ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ τα οποία καλφπτουν πλιρωσ τισ ανάγκεσ τθσ 

ςφγχρονθσ ενδοςκόπθςθσ ςιμερα. Ρλθν όμωσ, οι προσ διαβοφλευςθ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ με τον τρόπο που ζχουν ςυνταχκεί, αφενόσ περιγράφουν ςφςτθμα 

παλαιότερθσ τεχνολογίασ, αφετζρου κζτουν περιοριςμοφσ ςτθν ςυμμετοχι όλων των 

εταιρειϊν, μεταξφ αυτϊν και τθσ εταιρείασ μασ κακιςτϊντασ αδφνατθ τθν ευρεία 

ςυμμετοχι προμθκευτϊν με νεότερθσ τεχνολογίασ προϊόντα. Tαυτόχρονα οι προδιαγραφζσ 

περιλαμβάνουν αςάφειεσ και τεχνικά ςθμεία που ςυνδυαςτικά μεταξφ τουσ, δεν δίνουν τθν 

δυνατότθτα ςφνταξθσ άρτιασ προςφοράσ, κακότι περιγράφουν χαρακτθριςτικά που δεν 

ςχετίηονται ι δεν διατίκενται ςτα υπάρχοντα ςυςτιματα τθσ αγοράσ, γεγονόσ που ςυνιςτά 

ςτθν αδυναμία ολοκλθρωμζνθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ.  

Στα πλαίςια όλων των νόμιμων διαδικαςιϊν που διζπουν τισ προμικειεσ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων, προκειμζνου θ επικείμενθ διαγωνιςτικι διαδικαςία να εξαςφαλίηει τθν 

μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι των προμθκευτϊν διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν προμικεια 

ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ενδοςκοπικοφ ςυςτιματοσ, θ εταιρεία μασ ηθτεί τθν ανακεϊρθςθ 

και τροποποίθςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςτο ςφνολό τουσ ςτα πλαίςια τθσ 

διεξαγωγισ μίασ ευρείασ και γόνιμθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ προσ όφελοσ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

 

Επιπλζον ςε ότι αφορά τον κάτωκι όρο του άρκρου 5. ΟΟΛ ΚΑΛ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ-ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ, παράγραφοσ 5.2 (ςελίδα 43 και ςελίδεσ 51-52), ςασ 

αναφζρουμε τα ακόλουκα: 

5. ΟΟΛ ΚΑΛ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ-ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ  

για τα είδθ με Α/Α 4,4 (Φάςθ/Ρακζτο Εργαςίασ Υ.Ε.4), Ρλυντιριο Ενδοςκοπίων Αυτόματο 

για το Γαςτρεντερολογικό τμιμα (Ρροχπολογιςμοφ με ΦΡΑ 40.000€), 4,5 (Φάςθ/Ρακζτο 

Εργαςίασ Υ.Ε.4), Ενδοςκοπικόσ πφργοσ για Βρογχοςκοπιςεισ για το Ρνευμονολογικό τμιμα 

(Ρροχπολογιςμοφ με ΦΡΑ 56.000€), 
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1. Στθν Ραράγραφο 5.2 ηθτείται «Θ προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ 

– επιςκευισ ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ανταλλακτικϊν για το πρϊτο ζτοσ μετά από 

τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 

δεκαετίασ από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα πρζπει να 

είναι ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ του 6%.» 

Κα κζλαμε να παρατθριςουμε ότι, ςτθν εν λόγω παράγραφο ςφμφωνα με τθν απαίτθςθ 

του νοςοκομείου, οι ςυμμετζχοντεσ ςε ενδεχόμενο διαγωνιςμό υποχρεοφνται ςτθν 

κακολικι κάλυψθ ανταλλακτικϊν και επιςκευϊν ςε περίπτωςθ ςυμβολαίου ςυντιρθςθσ, 

χωρίσ να προςδιορίηονται ςαφείσ προχποκζςεισ, όροι ι ενδεχόμενεσ εξαιρζςεισ που 

διζπουν τθν φφςθ των εν λόγω υπό προμικεια ειδϊν, κζτοντασ παράλλθλα 

αναιτιολόγθτουσ οικονομικοφσ περιοριςμοφσ ςτθν προςφερόμενθ τιμι, γεγονόσ που 

επιβαρφνει τον εκάςτοτε ςυμμετζχοντα προμθκευτι με πρόςκετα και αςαφι κόςτθ, 

ανεξάρτθτα από το είδοσ και τισ απαιτιςεισ του εκάςτοτε υπό προμικεια είδουσ. Ειδικά ςε 

ότι αφορά τον επεμβατικό εξοπλιςμό (όπωσ τα ενδοςκοπικά εφκαμπτα όργανα) ο οποίοσ 

υπόκειται ςε ςθμαντικι μθχανικι και χθμικι καταπόνθςθ κατά τθν κακθμερινι του χριςθ, 

κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι κακότι ο ρυκμόσ φκοράσ του ςυγκεκριμζνου 

εξοπλιςμοφ διαφζρει ουςιωδϊσ ςε ςφγκριςθ με τον μθ επεμβατικό, περιφερειακό 

εξοπλιςμό, που ςυνοδεφει τθν προςφερόμενθ ςφνκεςθ. Ρροκειμζνου να δφναται θ 

δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ προμθκευτζσ να παρζχουν τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ τθσ 

παραγράφου, υπό ςαφζσ πλαίςιο ςφμφωνα με τθν εξειδίκευςθ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των 

υπό προμικεια ειδϊν, ηθτοφμε τθν ανακεϊρθςθ και τροποποίθςθ του εν λόγω όρου, 

προκειμζνου να δφνανται ςτουσ προμθκευτζσ να ανταπεξζλκουν ςτισ επικείμενεσ 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.  

 

Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε επιπρόςκετθ πλθροφορία ι διευκρίνιςθ. 

Με εκτίμθςθ, 

 

 

Μ.Ρουρςανίδου 

BU Manager 

OLYMPUS G&R Division 
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8. Πνομα ΓΕΤΙΜΕΝΤ ΕΡΕ  Email sales@getremed.gr  Άρθρο 

Ραρατηρήςεισ - Ρροτάςεισ επί τησ Δεφτερησ (β) Δημόςιασ Διαβοφλευςησ 

 Ημ/νία 21/09/2021 

ΡΟΣ:  ΓΕΝΛΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΧΑΝΛΩΝ «Ο ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ» 

 

ΑΚΘΝΑ, 21/09/2021 

 

ΚΕΜΑ: Ραρατθριςεισ - Ρροτάςεισ επί τθσ Δεφτερθσ (β) Δθμόςιασ            

           Διαβοφλευςθσ για τθν Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ   

           Λατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ   

Κφριοι,  

Σε ςυνζχεια τθσ Δεφτερθσ (β)  Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ 

Λατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ  και ειδικότερα για το είδοσ 4,1 ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΣ  ΡΥΓΟΣ  

ΩΛ, ςασ παρακζτουμε παρακάτω τισ παρατθριςεισ – προτάςεισ μασ. 

Αναλυτικότερα,   

Ρροτείνεται : 

Α ΧΕΛΟΥΓΛΚΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΣ ΡΥΓΟΣ ΥΨΘΛΘΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ-4Κ 

 iii) ΔΛΡΛΘ ΡΘΓΘ LED ΦΩΤΛΣΜΟΥ 

      Να αφαιρεκεί θ προδιαγραφι: ‘Απόδοςθ λυχνίασ LED αντίςτοιχθ με ζωσ   

      200watt  λυχνίασ XENON’  , γιατί πρόκειται για δφο (2)   

      διαφορετικζσ τεχνολογίεσ φωτιςμοφ και τφπουσ λυχνιϊν. Κατά   

      ςυνζπεια, δεν μπορεί να υπάρχει αντιςτοίχιςθ και αναγωγι τθσ   

      μια τεχνολογίασ με τθν άλλθ. Συνεπϊσ προτείνεται θ   

      προδιαγραφι να διαμορφωκεί ωσ εξισ: ‘Να διακζτει λυχνία   

      LED».  

     

Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία. 

Με εκτίμθςθ, 

Δια τθν ΓΕΤΛΜΕΝΤ ΕΡΕ 
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9. Πνομα ΡΩΤΟΝ ΑΕ  Email akolessia@protoncy.gr  Άρθρο Σχόλια επι των 

προδιαγραφών (Α/Α 4.2)  Ημ/νία 22/09/2021 

Ρροσ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΧΑΝΛΩΝ  «ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ» 

Αρ. Ρρωτοκόλλου: 0000009684                                                                                        

                                

Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2021  

ΚΕΜΑ: Σχόλια για τθν 2θ Δθμόςια διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για «ΡΟΜΘΚΕΛΑ 

ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ».  

Αξιότιμοι κφριοι, 

Σε ςυνζχεια του υπϋαρικμ. Ρρωτ. 18949/15-09-2021 Ρρόςκλθςθσ του Νοςοκομείου ςασ, κα 

κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι οι αναρτθμζνεσ προσ διαβοφλευςθ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ για το είδοσ «4.2 ΟΥΟΛΟΓΛΚΟΣ ΡΥΓΟΣ» κζτουν περιοριςμοφσ ςυμμετοχισ 

ςε εταιρείεσ με προϊόντα προθγμζνθσ τεχνολογίασ που διακζτουν τθν ςιμανςθ 

πιςτοποίθςθσ CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξαςφαλίηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι 

ευρφτθτα ςυμμετοχισ ςτον υπό κρίςθ διαγωνιςμό και δεν εξαςφαλίηεται θ προμικεια 

προϊόντων με ιςοδφναμα ι και καλφτερα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά.  

Σχετικά με τισ υπό διαβοφλευςθ προδιαγραφζσ ακολουκοφν τα κάτωκι ςχόλια: 

1) Τα ςφγχρονα απεικονιςτικά ςυςτιματα τελευταίασ τεχνολογίασ ζχουν δυνατότθτα 

οπτικισ χρωματογραφίασ/χρωμοενδοςκόπθςθσ για τθν διάγνωςθ και εντοπιςμό 

πακολογικϊν δομϊν χωρίσ τθν χριςθ χρωςτικϊν ουςιϊν (τα οποία είναι ςκιαγραφικά 

υψθλοφ κόςτουσ) και χωρίσ να απαιτείται προμικεια εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ 

(κυςτεοςκόπια PDD, ρεηεκτοςκόπιο PDD κτλ). 

2) Ρροτείνουμε ο βίντεοεπεξεργαςτισ να διακζτει τουλάχιςτον τρεισ εξόδουσ (είτε 3G-

SDI, είτε HD-SDI, είτε DVI είτε ςυνδυαςμό τουσ) για να εξαςφαλιςτεί θ φπαρξθ εφεδρικισ 

λφςθσ ςε περίπτωςθ απϊλειασ ςιματοσ ι βλάβθσ ςτθν καλωδίωςθ τθσ κυρίασ εξόδου κατά 

τθν διάρκεια του χειρουργείου, κακϊσ επίςθσ και για ςφνδεςθ με περιφερειακά. 

3) Για τθν λειτουργικότθτα και αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ, προτείνουμε ο 

βίντεοεπεξεργαςτισ να διακζτει δυνατότθτα αλλαγισ/ρφκμιςθσ παραμζτρων χρωματικισ 

απόδοςθσ (ρφκμιςθ του κόκκινου ςε τουλάχιςτον 15 επίπεδα, ρφκμιςθ του μπλε ςε 

τουλάχιςτον 15 επίπεδα, κτλ.) κατ’ επιλογιν του χριςτθ. 

4) Οι ςφγχρονοι βίντεοεπεξεργαςτζσ είναι ςυμβατοί με άκαμπτα βίντεολαπαροςκόπια 

περίπου 5mm με κινοφμενο άκρο κατάλλθλα για ουρολογικζσ λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ 

και για τθν διερεφνθςθ δφςκολα προςβάςιμων ανατομικϊν περιοχϊν. 

5) Οι ςφγχρονοι βίντεοεπεξεργαςτζσ είναι ςυμβατοί με εφκαμπτα βίντεο 

κυςτεοςκόπια HD. 
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6) Ρροτείνουμε να αναφζρεται το επικυμθτό βάροσ τθσ κεφαλισ κάμερασ κακϊσ το 

μικρό βάροσ αποτελεί ςθμαντικό πλεονζκτθμα κατά τθν διάρκεια του διουρθκρικϊν 

επεμβάςεων. 

7) Είναι γνωςτό ότι για πραγματοποίθςθ ουρολογικϊν αλλά και λαπαροςκοπικϊν 

επεμβάςεων είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ πιςτοποίθςθσ BF και όχι CF (δθλαδι Cardiac Flow 

το οποίο όμωσ είναι αναγκαίο μόνο ςε εφαρμογζσ/επεμβάςεισ που υπάρχει απευκείασ 

επαφι με τθν καρδιά) για τα προςφερόμενα μθχανιματα. Θ χριςθ του όρου CF περιορίηει 

τισ εταιρείεσ που δφναται να ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό. 

8) Ο κάκε καταςκευαςτικόσ οίκοσ ανάλογα με τθν τεχνολογία που διακζτει, μπορεί να 

προςφζρει πθγι φωτιςμοφ ωσ ξεχωριςτι ςυςκευι ι ενςωματωμζνθ ςτον 

βίντεοεπεξεργαςτι. Επομζνωσ, προτείνουμε τθν τροποποίθςθ των προδιαγραφϊν τθσ 

πθγισ φωτιςμοφ για να καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 

9) Ρροτείνουμε ο χρόνοσ ηωισ τθσ λυχνίασ LED να είναι άνω των 9000 ωρϊν ζτςι ϊςτε 

να υπερκαλφπτεται ο χρόνοσ ηωισ του μθχανιματοσ που είναι δζκα ζτθ. 

10) Για λόγουσ εργονομίασ προτείνουμε το καλϊδιο φωτιςμοφ να ζχει μικοσ 

τουλάχιςτον 3m. 

11) Θ προβολι ςτο ενδοςκοπικό μόνιτορ των παραμζτρων λειτουργίασ των ςυςκευϊν, 

δυςχεραίνει κακϊσ μειϊνει το οπτικό πεδίο του χριςτθ ιατροφ χωρίσ να προςφζρει κάποιο 

όφελοσ. Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ φαίνονται ςτισ προςόψεισ των 

ςυςκευϊν. 

12) Ρροτείνουμε θ προςφερόμενθ οκόνθ να μπορεί να αποδϊςει τουλάχιςτον 1,07 

Διςεκατ. Χρϊματα (10bit) και να είναι τουλάχιςτον 31’’. Επίςθσ οι τελευταίασ τεχνολογίασ 

οκόνεσ διακζτουν λειτουργία αναβάκμιςθσ ςε 4K (4K upscaling) των ςθμάτων HD 

απεικονιςτικϊν ςυςτθμάτων. Επιπλζον, οι ςφγχρονεσ οκόνεσ διακζτουν λειτουργία 

ενίςχυςθσ/βελτιςτοποίθςθσ τθσ εικόνα (Image Enhancement) και ζξοδο κλωνοποίθςθσ τθσ 

τρζχουςασ απεικόνιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και τυχϊν ςθμάτων PiP/PoP, ςε τυχόν 

δεφτερο μόνιτορ. 

13) Ρροτείνουμε να απαιτείται τα προςφερόμενα μθχανιματα να είναι απολφτωσ 

ςυμβατά μεταξφ τουσ, αλλά να μθν είναι αναγκαίο να είναι του ιδίου οίκου, διότι 

περιορίηονται οι εταιρείεσ που δφναται να ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό. 

 

Ακολουκοφν προτεινόμενεσ προδιαγραφζσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μεγαλφτερθ δυνατι 

ευρφτθτα ςυμμετοχισ ςτον υπό κρίςθ διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο και τισ αρχζσ του υγιοφσ 

ανταγωνιςμοφ, τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ςφμφωνα με όλεσ τισ νόμιμεσ 

διατάξεισ των προμθκειϊν που διζπουν τουσ διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου, προσ το 

ςυμφζρον του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.  
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ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΡΛΘΟΥΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΥ ΟΥΟΛΟΓΛΚΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

Ο πφργοσ να αποτελείται από: 

1. ΒΛΝΤΕΟ ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘ ΚΑΜΕΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΘ CCD Ι CMOS 

2. ΜΟΝΛΤΟ ΜΕ ΕΥΕΛΑ ΕΡΛΡΕΔΘ ΟΚΟΝΘ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ 4K 

3. ΡΘΓΘ ΨΥΧΟΥ ΦΩΤΛΣΜΟΥ 

4. ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Ακολουκοφν οι αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

1. Βίντεο επεξεργαςτισ κάμερασ με κεφαλι CCD H’ CMOS 

1.1 Να προςφερκεί βίντεοεπεξεργαςτισ ο οποίοσ να ενςωματϊνει νζα τεχνολογικά 

χαρακτθριςτικά υψθλισ ανάλυςθσ HD (1080 οριηόντιων γραμμϊν ςάρωςθσ), παρζχοντασ 

τθν καλφτερθ δυνατι ευκρίνεια και ποιότθτα εικόνασ. 

1.2 Να διακζτει ςυςτιματα ενίςχυςθσ τθσ εικόνασ ςε τουλάχιςτον τρία διαφορετικά 

επίπεδα για κακαρότερθ εικόνα με καλφτερθ λεπτομζρεια. Να αναφερκοφν τα επίπεδα 

προσ αξιολόγθςθ. 

1.3 O βίντεοεπεξεργαςτισ να διακζτει δυνατότθτα αλλαγισ/ρφκμιςθσ παραμζτρων 

χρωματικισ απόδοςθσ (ρφκμιςθ του κόκκινου ςε τουλάχιςτον 15 επίπεδα, ρφκμιςθ του 

μπλε ςε τουλάχιςτον 15 επίπεδα, κτλ.) κατ’ επιλογιν του χριςτθ.  

1.4 Να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο 

βίντεοεπεξεργαςτι να ςυνδζεται άκαμπτο βίντεολαπαροςκόπιο 5mm±1mm τεχνολογίασ 

HD με δυνατότθτα κλίςεων ςτο άκρο του (100° πάνω/κάτω/δεξιά/αριςτερά), για τθν 

πραγματοποίθςθ ελάχιςτα επεμβατικϊν τεχνικϊν. 

1.5 Να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο 

βίντεοεπεξεργαςτι να ςυνδζονται εφκαμπτα βίντεο ουρθτθροςκόπια. 

1.6 Να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο 

βιντεοεπεξεργαςτι να ςυνδζονται εφκαμπτα βίντεο κυςτεοςκόπια τεχνολογίασ High 

Definition. 

1.7 Να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα ζτςι ϊςτε ςτον προςφερόμενο 

βίντεοεπεξεργαςτι να ςυνδζονται κεφαλζσ κάμερασ HD 3CMOS ι αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ. 

1.8 Ο προςφερόμενοσ επεξεργαςτισ να διακζτει τουλάχιςτον τρείσ εξόδουσ ςφνδεςθσ 

(είτε HD-SDI, είτε 3G-SDI είτε DVI είτε ςυνδυαςμό τουσ). 

1.9 Ο προςφερόμενοσ βίντεο επεξεργαςτισ να διακζτει πιςτοποίθςθ θλεκτρικισ 

αςφάλειασ κλάςθσ BF ι CF. 
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1.10 Να προςφερκεί κεφαλι κάμερασ θ οποία να είναι γωνιακι (ι τφπου εκκρεμζσ) 

τεχνολογίασ τουλάχιςτον High Definition 1080 (1080 γραμμϊν οριηόντιασ ςάρωςθσ), 

παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ευκρίνεια και ποιότθτα εικόνασ. 

1.11 Θ κεφαλι κάμερασ να διακζτει δυνατότθτα περιςτροφισ του ccd. 

1.12 Θ κεφαλι κάμερασ να ςυνεργάηεται με τον προςφερόμενο βίντεο επεξεργαςτι και 

τθν προςφερόμενθ/ενςωματωμζνθ πθγι φωτιςμοφ ι αντίςτοιχο ςφςτθμα ζτςι ϊςτε να 

είναι κατάλλθλο για χρωμοενδοςκόπθςθ (χωρίσ χριςθ υγροφ) με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ 

διαφοροποίθςθσ πακολογικοφ και φυςιολογικοφ ιςτοφ ςτθν κφςτθ. Θ τεχνολογία/μζκοδοσ 

που βαςίηεται το ςφςτθμα να είναι εγκεκριμζνθ από διεκνείσ αναγνωριςμζνουσ 

οργανιςμοφσ (να αναφερκοφν) και να αποδεικνφεται θ εγκυρότθτα τθσ 

τεχνολογίασ/μεκόδου με τουλάχιςτον μια δθμοςιευμζνθ τυχαιοποιθμζνθ μελζτθ που να 

πιςτοποιεί τθν αποτελεςματικότθτά τθσ (ςε ςχζςθ με τθν χριςθ λευκοφ φωτιςμοφ) ςτον 

εντοπιςμό/διάγνωςθ πρϊιμων βλαβϊν ςτθν κφςτθ (NMIBC). 

1.13 Να διακζτει χειριςτιριο με τουλάχιςτον τρία κομβία τθλεχειριςμοφ για ζλεγχο 

λειτουργιϊν του μενοφ τθσ κάμερασ, ελεφκερα προγραμματιηόμενα ανάλογα με τθν 

επιλογι του χριςτθ.  

1.14 Το χειριςτιριο να βρίςκεται ενςωματωμζνο ςτο καλϊδιο τθσ κεφαλισ κάμερασ ζτςι 

ϊςτε το βάροσ του να μθν επιβαρφνει τον χριςτθ-ιατρό. 

1.15 Θ κεφαλι κάμερασ να είναι ελαφριά με βάροσ (χωρίσ το καλϊδιο) που να μθν 

ξεπερνά τα 80 gr.  

1.16 Θ κεφαλι κάμερασ να είναι ςυμβατι με τισ παρακάτω μεκόδουσ απολφμανςθσ/ 

αποςτείρωςθσ: Απολφμανςθ, αζρια αποςτείρωςθ (ETO), STERRAD 100S. 

 

2. Μόνιτορ με ευρεία επίπεδθ οκόνθ απεικόνιςθσ 4K 

2.1 Να είναι ζγχρωμο 10bit (περίπου 1,07 διςεκατομμφρια χρϊματα) μόνιτορ 

τουλάχιςτον 31‘’ (in) TFT/LCD. 

2.2 Να διακζτει υψθλι ανάλυςθ τουλάχιςτον 4K ULTRA HD (3840x2160 ανάλυςθσ). Να 

διακζτει λειτουργία αναβάκμιςθσ ςε 4K (4K upscaling) των ςθμάτων HD απεικονιςτικϊν 

ςυςτθμάτων. 

2.3 Να διακζτει υψθλι φωτεινότθτα τουλάχιςτον 400cd/m2. 

2.4 Να διακζτει αντίκεςθ τουλάχιςτον 1000:1. 

2.5 Να διακζτει ευρεία γωνία οράςεωσ: 178° / 178° (οριηόντια/ κάκετα). 

2.6 Να διακζτει τουλάχιςτον τισ παρακάτω ειςόδουσ: DVI-D (x1), 3G-SDI (x1), 12G-SDI 

(x1). 

2.7 Να διακζτει τουλάχιςτον τισ παρακάτω εξόδουσ: 3G-SDI (x1), 12G-SDI (x1).  
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2.8 Να διακζτει λειτουργία PiP (Picture-in-Picture / εικόνα ςτθν εικόνα), PoP (Picture-

out-picture/ εικόνα ζξω από εικόνα), Ρεριςτροφι εικόνασ (Flip Pattern - Rotation), και 

λειτουργία ενίςχυςθσ/βελτιςτοποίθςθσ τθσ εικόνα (Image Enhancement). 

2.9 Να διακζτει ζξοδο κλωνοποίθςθσ τθσ τρζχουςασ απεικόνιςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και τυχϊν ςθμάτων PiP/PoP, ςε ζνα δεφτερο μόνιτορ. 

 

3. Ρθγι Ψυχροφ φωτιςμοφ 

3.1 Να προςφερκεί πθγι φωτιςμοφ τελευταίασ τεχνολογίασ φωτοδιοδίων (LED) 

αντίςτοιχθσ ποιότθτασ με πθγι φωτιςμοφ τουλάχιςτον 275W XENON. Θ προςφερόμενθ 

πθγι φωτιςμοφ δφναται να είναι ενςωματωμζνθ ςτον επεξεργαςτι εικόνασ με τθν 

προχπόκεςθ ότι κα καλφπτει τισ παρακάτω προδιαγραφζσ. 

3.2 Ο χρόνοσ ηωισ τθσ λυχνίασ να είναι διάρκειασ τουλάχιςτον 9.000 ωρϊν. 

3.3 Να προςφερκεί ζνα καλϊδιο μεταφοράσ φωτιςμοφ το οποίο να είναι μικουσ 

τουλάχιςτον 3m και διαμζτρου το μζγιςτο 2,8 mm και να είναι κατάλλθλο για ςφνδεςθ με 

οπτικζσ με πλάτοσ ειςαγωγισ μικρότερο από 4,1mm. Να ζχει βάροσ το μζγιςτο 240gr. Να 

διακζτει εξειδικευμζνθ προςταςία κάμψθσ και από τισ δφο πλευρζσ του. Να 

αποςτειρϊνεται ςε κλίβανο ατμοφ (autoclavable). 

 

4. Τροχιλατο τοποκζτθςθσ ςυςκευϊν 

4.1 Να είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνο, τροχιλατο με 4 τροχοφσ, με ςφςτθμα πζδθςθσ 

ςτουσ 2 από αυτοφσ για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα. 

4.2 Να διακζτει αρκρωτό βραχίονα τοποκζτθςθσ τθσ προςφερόμενθσ οκόνθσ 

προβολισ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ του φψουσ, περιςτροφισ, κλίςθσ και δυνατότθτα 

μετακίνθςθσ τθσ οκόνθσ προσ τα δεξιά και προσ τα αριςτερά ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

χριςτθ. 

4.3 Να διακζτει ενςωματωμζνθ κζςθ παροχισ τροφοδοςίασ με τουλάχιςτον 12 κζςεισ, 

ενςωματωμζνο μεταςχθματιςτι τάςθσ για απομόνωςθ δικτφου ιςχφοσ τουλάχιςτον 

1800Watt και υποδοχι γείωςθσ. 

4.4 Να διακζτει κεντρικό διακόπτθ ON/OFF. 

4.5 Να ζχει ςυνολικά τουλάχιςτον 4 ράφια τοποκζτθςθσ ιατρικϊν μθχανθμάτων. 

 

5. ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ - ΕΓΓΥΘΣΘ – ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ – ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ 

5.1 Να χορθγείται εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν, αρχόμενθ από τθν τοποκζτθςθ 

και ζλεγχο καλισ λειτουργίασ. 
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5.2 Μετά τθν εγκατάςταςθ και παραλαβι του μθχανιματοσ, κα εκπαιδευτοφν ιατροί 

και τεχνικοί του Νοςοκομείου, ςτθν χριςθ και ςυντιρθςθ αντίςτοιχα ςε προκακοριςμζνο 

χρόνο. 

5.3 Κατά τθν εκπαίδευςθ κα παραδοκοφν τα πάςθσ φφςεωσ εγχειρίδια χριςθσ, 

λειτουργίασ και τεχνικισ φροντίδασ. 

5.4 Θ κάλυψθ τθσ ςυςκευισ ςε εξαρτιματα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα κα πρζπει να 

είναι τουλάχιςτον οκταετισ. 

5.5 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να αξιολογθκοφν οι προςφορζσ, είναι θ φπαρξθ 

φφλου ςυμμόρφωςθσ, ςτο οποίο κα απαντάται με κάκε λεπτομζρεια (όχι μονολεκτικά) και 

με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν μασ προδιαγραφϊν. 

Επιπλζον, θ αναδρομι ςε ξενόγλωςςα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, δθλϊςεισ του 

καταςκευαςτι οίκου προσ απόδειξθ ηθτοφμενων ςτοιχείων κα γίνεται με ςαφι αναφορά 

ςτθν παράγραφο του εγγράφου όπου εμπεριζχονται τα ςτοιχεία αυτά. 

5.6 Πλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να φζρουν το CE Mark πιςτοποιθμζνο από 

επίςθμο φορζα και να είναι ειδικά για τθν χριςθ τουσ ςτθν ιατρικι. (Ριςτοποιθμζνα 

medical grade ςυςκευζσ). 

 

Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία. 

 

    Μετά τιμισ  

 

Στράγκασ Δθμοςκζνθσ  

Product Manager  

Olympus Surgical 

Κιν: 6948745334  
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10. Πνομα ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΚΗ Α.Ε.  Email info@endoscopiki.gr  Άρθρο Αποςτολή 

Ρρόταςεων ςτην Β΄Δημόςια Διαβοφλευςη για την προμήθεια και εγκατάςταςη 

ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ (CPV 33167000-8)  Ημ/νία 21/09/2021 

ΡΟΣ ΤΟ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΧΑΝΛΩΝ  

«ΑΓΛΟΣ ΓΕΩΓΛΟΣ» 

ΜΟΥΝΛΕΣ ΚΥΔΩΝΛΑΣ 

ΤΚ 73300 

Υπόψθ: Κου Ε. Ντουςάκθ 

Τθλ.:  28210-22300 

E-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

Ακινα, 21 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. πρωτ: 2021/Ε/ 524159/μκ 

Κζμα: Αποςτολι Ρρόταςεων ςτθν ΒϋΔθμόςια Διαβοφλευςθ για τθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ (CPV 33167000-8)  

Αξιότιμε κφριε Ντουςάκθ,  

Σε απάντθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςασ που αφορά τθν υποβολι παρατθριςεων επί τθσ 

Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ιατροτεχνολογικοφ 

εξοπλιςμοφ (CPV 33167000-8), με αρ. πρωτ. 18949-15/09/2021 και καταλθκτικι 

θμερομθνία κατάκεςθσ τθν 22 Σεπτεμβρίου 2021, ςασ παρακζτουμε παρακάτω τισ 

παρατθριςεισ μασ ςχετικά με τισ αναρτθμζνεσ προδιαγραφζσ. 

Ρροτείνουμε να επαναδιατυπωκοφν οριςμζνεσ προδιαγραφζσ διατθρϊντασ το γενικό τουσ 

χαρακτιρα προκειμζνου να υπάρξει μεγαλφτερθ ςυμμετοχι εκ μζρουσ των εταιρειϊν που 

διακζτουν ανάλογα υλικά ϊςτε να διαςφαλιςτεί με αυτόν τον τρόπο θ καλφτερθ και πιο 

ςυμφζρουςα επιλογι για το Νοςοκομείο ςασ. 

Ραραμζνουμε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι περαιτζρω πλθροφορία 

χρειαςτείτε. 

Μετά τιμισ,    

Για τθν ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘ ΑΕ  

Μπάρτςασ Κεόδωροσ 

Διευκυντισ Ρωλιςεων 

GI-Pulmonology Team 
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ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΡΟΔΛΑΓΑΦΩΝ 

 

4.3 ΑΝΑΛΥΤΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΥ ΡΥΓΟΥ 

Α. ΑΝΑΛΥΤΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

i. Ψθφιακόσ Βίντεο-επεξεργαςτισ εικόνασ High Definition 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Το νοςοκομείο ηθτάει με τον παραπάνω όρο να προμθκευτεί ςφςτθμα παλαιάσ και 

ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ HD High Definition.  

Θ ανωτζρω τεχνολογία είναι καταςκευισ 2007 και ζχει πλζον καταργθκεί . Πλοι οι 

καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν το νέο ςύςτθμα βίντεο επεξεργαςτι εικόνασ FULL HIGH 

DEFINITION 1920x1080p  γραμμϊν ανάλυςθσ ϊςτε να δίνει κακαρι και φωτεινι εικόνα με 

απόλυτθ πιςτότθτα των χρωμάτων για μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν διάγνωςθ. 

 

Το ηθτοφμενο από το νοςοκομείο ςασ είναι να προμθκευτεί ςύςτθμα τελευταίασ γενιάσ και 

τεχνολογίασ όπωσ προδιαγράφονται ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 

 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ ωσ ακολοφκωσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

i. Ψθφιακόσ Βίντεο-επεξεργαςτισ εικόνασ Full High Definition 1920 x 1080p 

 

Α.Α 6 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να διακζτει κομβίο ιςορροπίασ λευκοφ χρϊματοσ (white balance) για ακρίβεια και 

πιςτότθτα χρωμάτων ςτο πρόςκιο τμιμα τθσ ςυςκευισ. Θ ρφκμιςθ αυτι να παραμζνει ςτθν 

μνιμθ για τισ επόμενεσ εξετάςεισ με το ίδιο ενδοςκόπιο. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 
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Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ αναφζρεται ςε επεξεργαςτζσ παλαιάσ τεχνολογίασ . Πλα τα νέα 

ςυςτιματα διακζτουν αυτόματθ λειτουργία ιςορροπίασ λευκοφ χρϊματοσ White balance με 

αποτζλεςμα τα χρώματα να είναι πάντα φυςικά και με πλιρθ απόδοςθ του φάςματοσ τουσ.  

Ο κάκε καταςκευαςτικόσ οίκοσ χρθςιμοποιεί διαφορετικοφσ τρόπουσ για τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ λειτουργίασ (White balance). Το ηθτοφμενο για το νοςοκομείο είναι να 

ζχει τθν δυνατότθτα (White balance ) χωρίσ να ορίηεται δεςμευτικά μόνο ζνασ τρόποσ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ (White balance), ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ με κομβίο το 

οποίο κα πρζπει να είναι ςτο πρόςκιο τμιμα τθσ ςυςκευισ, και όχι να ζχει τθν δυνατότθτα 

λειτουργίασ (White balance) με οποιανδιποτε τρόπο.  

Κατά τα ανωτζρω θ προδιαγραφι αυτι πρζπει να διατυπωκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

απαιτείται θ ρφκμιςθ τθσ λειτουργίασ με οιοδιποτε τρόπο (αυτόματο ι χειροκίνθτο). 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ του λευκοφ χρϊματοσ (White balance) είτε με αυτόματο 

είτε με χειροκίνθτο τρόπο για τθν προςαρμογι τθσ πιςτότθτασ των χρωμάτων των 

ενδοςκοπίων. 

  

Α.Α 7 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να ςυνοδεφεται από software μεταφοράσ εικόνων ςε Θ/Υ για αρχειοκζτθςθ και περαιτζρω 

εκτφπωςθ, κακϊσ και ζλεγχο μζςω κομβίων χειριςτθρίου για μεγαλφτερθ ευκολία ςτον 

χριςτθ. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Στα ςφγχρονα ςυςτιματα θ μεταφορά τθσ εικόνασ γίνεται αυτόματα και εφκολα λόγω τθσ 

ψθφιακισ ςυμβατότθτασ  μεταξφ των ςυςτθμάτων και δεν απαιτείται ξεχωριςτό software. 

Επιπλζον ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ είναι φωτογραφικόσ τθσ εταιρείασ PENTAX.  

Για τθν ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν ςτον διαγωνιςμό προτείνουμε τθν αντικατάςταςθ 

τθσ με τθν παρακάτω προδιαγραφι: 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να ζχει τθν δυνατότθτά  μεταφοράσ εικόνων ςε Θ/Υ είτε με ενςωματωμζνθ ζξοδο ςφνδεςθσ 

δικτφου τφπου ethernet, είτε να ςυνοδεφεται με software για τθν αρχειοκζτθςθ και 

περαιτζρω εκτφπωςθ, κακϊσ και ζλεγχο τθσ ανωτζρω λειτουργίασ μζςω κομβίων 

χειριςτθρίου του ενδοςκοπίου. 
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Α.Α 8 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να διακζτει απαραίτθτα ψθφιακζσ κακϊσ και αναλογικζσ εξόδουσ εικόνασ για τθν ςφνδεςθ 

του με το προςφερόμενο μόνιτορ. Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Ηθτείται να διακζτει ψθφιακέσ εξόδουσ χωρίσ όμωσ να αποτυπϊνεται ςαφϊσ από το 

νοςοκομείο ςτθν προδιαγραφι θ ανάλυςθ που κα πρζπει να ζχουν.  

Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν ςτα νζα τουσ ςυςτιματα βίντεο επεξεργαςτι 

εικόνασ με ψθφιακι εξόδο FULL HIGH DEFINITION 1920x1080p  γραμμϊν ανάλυςθσ με 

αποτζλεςμα θ εικόνα να είναι κακαρι και φωτεινι με απόλυτθ πιςτότθτα τ ων χρωμάτων 

για μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν διάγνωςθ. 

 

Με τον υφιςτάμενο όρο δεν είναι ξεκάκαρθ θ προμικεια και θ παράδοςθ ςυςτιματοσ 

τελευταίασ γενιάσ και τεχνολογίασ με αποτζλεςμα το νοςοκομείο ςασ να μθν μπορεί να 

προμθκευτεί ςύςτθμα υψθλϊν προδιαγραφϊν  όπωσ προμθκεφονται όλα τα νοςοκομεία 

τθσ χϊρασ. 

 

Για τθν ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν ςτον διαγωνιςμό προτείνουμε τθν αντικατάςταςθ 

τθσ με τθν παρακάτω προδιαγραφι: 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να διακζτει απαραίτθτα ψθφιακζσ εξόδουσ Full High Definition 1920 x1080p γραμμϊν 

ανάλυςθσ, κακϊσ και αναλογικζσ εξόδουσ εικόνασ για τθν ςφνδεςθ του με το 

προςφερόμενο μόνιτορ. Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ. 

 

ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΗΘΤΕΛΤΑΛ  

Να είναι εφικτι θ ςυνεργαςία (ςυμβατότθτα) με τον υφιςτάμενο ενδοςκοπικό εξοπλιςμό 

του τμιματοσ ιτοι εφκαμπτα video γαςτροςκόπια και video κολονοςκόπια ςτα πλαίςια τθσ 

ομοιογενοφσ λειτουργίασ του τμιματοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 
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Ο ενδοςκοπικόσ πφργοσ που προδιαγράφεται είναι απολφτωσ ανεξάρτθτοσ και αυτόνομοσ 

ςτθ λειτουργία του, ζτςι ϊςτε να μθ χρειάηεται να είναι ςυμβατόσ με τον ιδθ υπάρχοντα 

εξοπλιςμό του τμιματοσ.  

Επίςθσ θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι δεν επιτρζπει ςτισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ πλθν τθσ 

PENTAX που εκπροςωπείται από τθν εταιρεία ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ να λάβουν μζροσ ςτον 

διαγωνιςμό. 

 

Για τον λόγο αυτό θ εταιρεία μασ προτείνει τθ διαγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ. 

 

Επιπροςκζτωσ των παραπάνω κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι οι προδιαγραφζσ ωσ 

είναι διατυπωμζνεσ δεν εξαςφαλίηουν ότι το νοςοκομείο ςασ κα προμθκευτεί το τελευταίασ 

γενιάσ και τεχνολογίασ ςύςτθμα και δεν υποχρεϊνει όλουσ τουσ προμθκευτζσ να 

προφζρουν υψθλισ τεχνολογίασ ςυςτιματα δίνοντασ τουσ μεγάλο προβάδιςμα ςτθν 

διαγωνιςτικι διαδικαςία λόγω του μικροφ κόςτουσ που διακζτουν τα προθγοφμενθσ γενιάσ 

και τεχνολογίασ ςυςτθ́ματα.  

 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω προτείνουμε να ςυμπεριλθφκοφν και οι παρακάτω προδιαγραφζσ 

τισ οποίεσ καλφπτουν ςτα ςφγχρονα ςυςτθ́ματα τουσ όλοι οι καταςκευαςτικοί οίκ οι οφτωσ 

ϊςτε να μπορούν να ςυμμετζχουν με ίςουσ όρουσ όλοι οι προμθκευτζσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

• Να είναι τελευταίασ γενιάσ και νζασ τεχνολογίασ με πρϊτθ θμερομθνία 

κυκλοφορίασ όχι μεγαλφτερθ των πζντε ετϊν και να ςυνεργάηεται με ενδοςκόπια υψθλισ 

ευκρίνειασ και υψθλισ ανάλυςθσ με αιςκθτιρεσ εικόνασ CCD & CMOS κακϊσ και με 

ενδοςκόπια με ςφςτθμα οπτικισ μεγζκυνςθσ τουλάχιςτον 130x zoom, για τον εντοπιςμό και 

διάγνωςθ μικρό-αλλοιϊςεων του βλεννογόνου ςτο εξεταηόμενο πεδίο. 

• Να είναι ςυμβατόσ και να μπορεί να ςυνδεκεί με ανεξάρτθτο ςφςτθμα Τεχνθτισ 

Νοθμοςφνθσ (Artificial Intelligence) του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου , κατάλλθλο για τθν 

υποβοικθςθ και τον εντοπιςμό των μορφωμάτων του παχζοσ εντζρου κακώσ και τθν 

δυνατότθτα του χαρακτθριςμοφ τουσ ςε πραγματικό χρόνο (Real Time) κατά τθν διάρκεια 

τθσ κολονοςκόπθςθσ. 

• Να διακζτει κατά τθν λειτουργία παγϊματοσ τθσ εικόνασ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 

εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ δεφτερθσ live εικόνασ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηει ότι θ εξζταςθ κα 

ςυνεχιςτεί με αςφάλεια κακώσ και ςύςτθμα αυτόματθσ επιλογισ τθσ βζλτιςτθσ εικόνασ τθσ 

εξζταςθσ ϊςτε να επιλζγεται θ κακαρότερθ εικόνα χωρίσ αλλοιϊςεισ κίνθςθσ.  
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• Να διακζτει εςωτερικό ενςωματωμζνο ςφςτθμα αποκικευςθσ με χωρθτικότθτα 

τουλάχιςτον 2Gb για τθν αποκικευςθ των ενδοςκοπικϊν εικόνων κακώσ εξωτερικό 

ςφςτθμα αποκικευςθσ ςε μονάδα USB για τθν άμεςθ μεταφορά των εικόνων ςε 

θλεκτρονικό υπολογιςτι  

• Να διακζτει ςφςτθμα απομόνωςθσ των ενδοςκοπίων το οποίο να επιτρζπει τθν 

εναλλαγι τουσ χωρίσ τθν απαίτθςθ απενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ ϊςτε να 

αποφεφγεται θ κακυςτζρθςθ μεταξφ των εξετάςεων. 

• Να διακζτει ενςωματωμζνθ ζξοδο ςφνδεςθσ δικτφου ςφμφωνα με το ιατρικό 

πρότυπο DICOM για τθν μεταφορά εικόνων και ςτοιχείων τθσ εξζταςθσ (DICOM SEND) 

κακϊσ και ςτοιχείων από τθν καρτζλα του αςκενοφσ (DICOM WORKLIST). Το ςφςτθμα να 

είναι είτε εγκαταςτθμζνο ςτον βίντεο επεξεργαςτι είτε να παραδοκεί πλιρεσ εξωτερικό 

ςφςτθμα DICOM το οποίο να καλφπτει τισ παραπάνω λειτουργίεσ ςτα πλαίςια του 

προχπολογιςμοφ. Σε περίπτωςθ εξωτερικοφ ςυςτιματοσ αυτό να διακζτει ζγκριςθ από τον 

καταςκευαςτικό οίκο του βίντεο επεξεργαςτι για τθν πλιρθ ςυμβατότθτα του. 

• Να διακζτει ςφςτθμα ρφκμιςθσ τθσ φωτομζτρθςθσ (Iris control) με 3 ρυκμίςεισ  

Peak, Average και Auto ϊςτε θ φωτεινότθτα τθσ εικόνασ να προςαρμόηεται με τζτοιο τρόπο 

που να αποφεφγονται οι περιοχζσ υπερβολικοφ φωτιςμοφ.  

  

ii. Ρθγι ψυχροφ φωτιςμοφ 

 

Α/Α 2 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να διακζτει XENON 300 Watt ι αντίςτοιχθ LED 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε.  

Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ αφορά ςυςτθ́ματα παλαιάσ τεχνολογίασ και δυνατοτιτων.  

Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν τθν νέα τεχνολογία ςυςτιματοσ πολλαπλοφ 

φωτιςμοφ LED με διαφοροποίθςθ τθσ εκπομπισ μικουσ κφματοσ του φωτόσ θ οποία 

ενιςχφει τθν απεικόνιςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ και αυξάνει τθν ορατότθτα τθσ επιφάνειασ των 

αιμοφόρων αγγείων και τθσ επιφανειακισ δομισ του βλεννογόνου για τθν αναγνϊριςθ των 

βλαβϊν, των φλεγμονϊν και των πρϊιμων ςταδίων του καρκίνου. 

 

Το τελευταίασ γενιάσ ςύςτθμα τεχνολογίασ LED αποδίδει τθν ίδια ένταςθ φωτιςμοφ με  τθν 

λυχνία ΧΕΝΟΝ 300Watt και επιπλζον διακζτει εξαιρετικά μεγάλθ διάρκεια ηωισ φωτιςμοφ 

άνω των 10.000 ωρϊν λειτουργίασ κακιςτϊντασ μθ απαραίτθτθ τθν φπαρξθ εφεδρικισ 

λυχνίασ.  
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Επιπλζον μθδενίηει το κόςτοσ τθσ  αντικατάςταςθσ των λυχνιϊν ΧΕΝΟΝ το οποίο ανζρχεται 

ςε 800 με 1000 ευρϊ ανά 500 ϊρεσ χρθ́ςθσ του.  

Το όφελοσ που προκφπτει για το νοςοκομείο από το ανωτζρω ςύςτθμα ανζρχεται ςε 

παραπάνω από 16.000,00 ευρϊ κατά τθν διάρκεια χρθ́ςθσ του. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ ωσ ακολοφκωσ. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ  

Να ςυνεργάηεται με νέο ςύςτθμα πολλαπλοφ φωτιςμοφ LED με διάρκεια ηωισ άνω των 

10.000 ωρϊν λειτουργίασ (να πιςτοποιείται από τον καταςκευαςτι) για μείωςθ του 

κόςτουσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

Επιπροςκζτωσ των παραπάνω κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι οι προδιαγραφζσ ωσ 

είναι διατυπωμζνεσ δεν εξαςφαλίηουν ότι το νοςοκομείο ςασ κα προμθκευτεί το τελευταίασ 

γενιάσ και τεχνολογίασ ςύςτθμα  και δεν υποχρεϊνει όλουσ τουσ προμθκευτζσ να 

προφζρουν υψθλισ τεχνολογίασ ςυςτιματα δίνοντασ τουσ μεγάλο προβάδιςμα ςτθν 

διαγωνιςτικι διαδικαςία λόγω του μικροφ κόςτουσ που διακζτουν τα προθγοφμενθσ γενιάσ 

και τεχνολογίασ ςυςτθ́ματα. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω προτείνουμε να ςυμπεριλθφκοφν και οι παρακάτω προδιαγραφζσ 

τισ οποίεσ καλφπτουν ςτα ςφγχρονα ςυςτθ́ματα τουσ όλοι οι  

καταςκευαςτικοί οίκοι οφτωσ ϊςτε να μπορούν να ςυμμετζχουν με ίςουσ όρουσ όλοι οι 

προμθκευτζσ. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

• Να διακζτει ειδικι μζκοδο για τθν πρϊιμθ ανίχνευςθ του καρκίνου και των 

φλεγμονϊν του βλεννογόνου με διαφοροποίθςθ του κόκκινου φάςματοσ τθσ ενδοςκοπικισ 

εικόνασ μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ των ανεξάρτθτων πθγϊν φωτιςμοφ χωρίσ τθν 

χριςθ πρόςκετων φίλτρων και ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ εικόνασ. Να κατατεκοφν 

δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ και επιςτθμονικά άρκρα που να πιςτοποιοφν τθ μζκοδο.  

• Να διακζτει ειδικι μζκοδο που να ενιςχφει τθν απεικόνιςθ τθσ επιφανειακισ δομισ 

του βλεννογόνου και να τονίηει τθ αντίκεςθ των ανωμαλιϊν τθσ επιφάνειασ του (pit 

patterns) κακϊσ και να αυξάνει τθν ευκρίνεια απεικόνιςθσ των επιφανειακϊν αγγείων 

(vascular pattern), με χριςθ φωτιςμοφ μικουσ κφματοσ 410nm μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ 

ζνταςθσ των ανεξάρτθτων πθγϊν φωτιςμοφ χωρίσ τθν χριςθ φίλτρων και ςυςτθμάτων 

επεξεργαςίασ εικόνασ. Να κατατεκοφν δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ και επιςτθμονικά άρκρα που 

να πιςτοποιοφν τθ μζκοδο.  

• Να διακζτει ςύςτθμα επαγωγικισ μετάδοςθσ του ρεφματοσ κακώσ και αςφρματθ 

επικοινωνία μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν μεταξφ του ενδοςκοπίου και τθσ πθγισ 

φωτιςμοφ χωρίσ τθν χριςθ θλεκτρικϊν επαφϊν για τθν προςταςία των ενδοςκοπίων κατά 

τθν απολφμανςθ τουσ. 
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• Να μπορεί να ςυνδεκεί  με ενδοςκόπια που διακζτουν ςφςτθμα οπτικοφ LASER για 

τθν μετάδοςθ χωρίσ απϊλειεσ των δεδομζνων εικόνασ αυξάνοντασ τθν διακριτικι 

ικανότθτα. 

• Να διακζτει λειτουργία περιοριςμοφ τθσ μζγιςτθσ ζνταςθσ του φωτόσ για τθν 

αποφυγι πιξθσ του αίματοσ ςτθν περίπτωςθ αιμορραγίασ κατά τθν διάρκεια των 

επεμβατικϊν και κεραπευτικϊν πράξεων.   

• Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ του φωτόσ ελεγχόμενο από τον 

επεξεργαςτι εικόνασ κακώσ και χειροκίνθτθ ρφκμιςθ τθσ φωτεινότθτασ ςε τουλάχιςτον 9 

διαφορετικά επίπεδα. 

 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

iii. Εφκαμπτο Video Γαςτροςκόπιο HD (High Definition) 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Το νοςοκομείο ηθτάει με τον παραπάνω όρο να προμθκευτεί ενδοςκόπιο παλαιάσ και 

ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ HD High Definition.  

Θ ανωτζρω τεχνολογία είναι καταςκευισ 2007 και ζχει πλζον καταργθκεί . Πλοι οι 

καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν νέα ενδος κόπια FULL HIGH DEFINITION  για τθν 

παραγωγι video εξαιρετικά υψθλισ ευκρίνειασ και ανάλυςθσ και τθν καλφτερθ πιςτότθτα 

των χρωμάτων για μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν διάγνωςθ. 

Το ηθτοφμενο από το νοςοκομείο ςασ είναι να προμθκευτεί ενδοςκόπιο τελευταίασ γενιά σ 

και τεχνολογίασ όπωσ προδιαγράφονται ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ ωσ ακολοφκωσ. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

iii.       Εφκαμπτο Video Γαςτροςκόπιο Full High Definition (Full HD Endoscopy)  

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Εφκαμπτο βίντεο-γαςτροςκόπιο τεχνολογίασ high definition, υψθλϊν προδιαγραφϊν, 

ςφγχρονθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, κατάλλθλο για 

γαςτροςκοπιςεισ παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα και ευκρίνεια εικόνασ, 

φυςικά χρϊματα και πιςτότθτα τθσ εικόνασ. Συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Επιπροςκζτωσ των παραπάνω προδιαγραφϊν που ηθτείται ενδοςκόπιο παλαιάσ και 

ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ HD high definition, o όροσ «ςυμβατό με τον υπάρχοντα 

εξοπλιςμό» απαγορεφει ςτισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, με 
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αποτζλεςμα να λάβει μζροσ μόνο θ PENTAX που εκπροςωπείται από τθν εταιρεία 

ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ.  

Επίςθσ, ο ενδοςκοπικόσ πφργοσ που προδιαγράφεται είναι ζνα πλιρεσ και ανεξάρτθτο 

ςφςτθμα από τον υπόλοιπο ενδοςκοπικό εξοπλιςμό του τμιματοσ, ϊςτε να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί αυτόνομα.  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ του ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε 

τθν τροποποίθςθ του παραπάνω όρου ωσ εξισ: 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Εφκαμπτο βίντεο γαςτροςκόπιο νζασ γενιάσ και τεχνολογίασ FULL HD Endoscopy υψθλϊν 

προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ ψθφιακθ́σ τεχνολογίασ , ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ 

κατάλλθλο για γαςτροςκοπιςεισ  παρέχοντασ τθν καλύτερθ δυνατθ ποιότθτα και ευκρίνεια 

εικόνασ, φυςικα χρώματα και πιςτότθτα. 

Α/Α1  

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να είναι νεότατθσ τεχνολογίασ, υψθλισ ανάλυςθσ HD (High Definition) 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Θ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ που ηθτείται είναι παλαιάσ και ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ HD high 

definition και δε ςυναντάται ςτισ απαιτιςεισ ενόσ ςφγχρονου ενδοςκοπικοφ ςυςτιματοσ.  

Θ ανωτζρω τεχνολογία HD (High Definition ) είναι καταςκευισ 2007 και ζχει πλζον 

καταργθκεί. Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν νζα ενδοςκόπια FULL HIGH 

DEFINITION  για τθν παραγωγι video εξαιρετικά υψθλισ ευκρίνειασ και ανάλυςθσ και τθν 

καλφτερθ πιςτότθτα των χρωμάτων για μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν διάγνωςθ. 

Το ηθτοφμενο από το νοςοκομείο ςασ είναι να προμθκευτεί ενδοςκόπιο τελευταίασ γενιάσ 

και τεχνολογίασ όπωσ προδιαγράφονται ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ ωσ ακολοφκωσ. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να είναι απαραίτθτα νζασ γενιάσ και τεχνολογίασ FULL High Definition Endoscopy  

A/A2  

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να διακζτει ψθφιακό αιςκθτιριο εικόνασ, τεχνολογίασ CCD ι άλλθσ ιςοδφναμθσ 

τεχνολογίασ 
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ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι τα ενδοςκόπια που διακζτουν ψθφιακό αιςκθτιριο 

εικόνασ τεχνολογίασ CCD είναι παλαιάσ και πεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ. Το πρϊτο ζτοσ 

καταςκευισ ενόσ ψθφιακοφ αιςκθτθρίου εικόνασ τεχνολογίασ CCD ςτα ενδοςκόπια ιταν το 

2000 και ζχει ςταματιςει να εξελίςςεται από το 2012. 

Θ τεχνολογία αιςκθτθρίου εικόνασ CCD ζχει αντικαταςτακεί με τθν νέα τεχνολογία 

αιςκθτθρίου εικόνασ CMOS IMAGE SENSOR TECHNOLOGY με το ψθφιακό ςιμα να 

επθρεάηεται πολφ λιγότερο από τον κόρυβο ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ γενιά 

αιςκθτιρων CCD παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα και ευκρίνεια εικόνασ , φυςικά 

χρϊματα και πιςτότθτα. 

Επιπλζον θ νέα τεχνολογία αιςκθτθρίου εικόνασ CMOS IMAGE SENSOR TECHNOLOGY 

χρθςιμοποιεί  τεχνολογία ςάρωςθσ με 60p VIDEO και μζκοδο προοδευτικισ ςάρωςθσ και 

παράγει εικόνεσ υπζρ υψθλισ ανάλυςθσ εναντι των 30p τθσ τεχνολογίασ CCD. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να είναι απαραίτθτα νζασ γενιάσ και τεχνολογίασ FULL High Definition Endoscopy και να 

διακζτει ζγχρωμο αιςκθτιριο εικόνασ CMOS με ανάλυςθ άνω του ενόσ Μega-pixel. 

Α/Α 4 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι 5-100mm ι καλφτερο για κοντινι και λεπτομερι 

παρατιρθςθ του βλεννογόνου. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Το ηθτοφμενο βάκοσ πεδίου 5-100mm είναι πολφ χαμθλό και δεν ανταποκρίνεται ςτα 

ςφγχρονα ςυςτιματα τα οποία διακζτουν υψθλισ απόδοςθσ οπτικό ςφςτθμα με πεδίο 

οράςεωσ 2-100 (Close Focus).  

Κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι όλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν ςτα 

νεότατισ γενιάσ ενδοςκόπια  τουσ υψθλισ απόδοςθσ οπτικό ςφςτθμα το οποίο ενιςχφει τθν 

κοντινι ικανότθτα εςτίαςθσ και παρατιρθςθσ. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προμικειασ από το 

νοςοκομείο ςασ, τα τελευταίασ γενιάσ ενδοςκόπια με ςφςτθμα Close Focus προτείνουμε 

τθν αντικατάςταςθ με τθν παρακάτω προδιαγραφι: 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι 2-100mm ι καλφτερο για κοντινι και λεπτομερι 

παρατιρθςθ των βλεννογονικϊν δομϊν. 

 

Α/Α 6 
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ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Θ εξωτερικι διάμετροσ του εφκαμπτου ςωλινα ειςαγωγισ να είναι ≤ 10mm. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Το νοςοκομείο ηθτάει με τον παραπάνω όρο να προμθκευτεί ενδοςκόπιο παλαιάσ και 

ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ με διάμετρ o ίςθ θ μικρότερθ των 10mm δίνοντασ τθν 

δυνατότθτα ςτουσ προμθκευτζσ να πα ραδϊςουν ενδοςκόπιο μεγάλθσ εξωτερικισ 

διαμζτρου μζχρι και 10mm, με αποτζλεςμα τθν μεγάλθ καταπόνθςθ του αςκενοφσ κατά τθν 

διάρκεια τθσ ενδοςκόπθςθσ.  

Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν τα τελευταίασ τεχνολογίασ ενδοςκόπια με μικρι 

εξωτερικι διάμετρο για τθν μικρότερθ δυνατι καταπόνθςθ του αςκενοφσ κατά τθν 

διενζργεια τθσ εξζταςθσ.  

Το ηθτοφμενο από το νοςοκομείο ςασ είναι να προμθκευτεί ενδοςκόπιο τελευταίασ γενιάσ 

και τεχνολογίασ όπωσ προδιαγράφονται ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ ωσ ακολοφκωσ. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να διακζτει εξωτερικι διάμετρο ευκάμπτου τμιματοσ και ςωλινα ειςαγωγισ ίςθ ι 

μικρότερθ από 9.3mm για τθν μικρότερθ δυνατι καταπόνθςθ του αςκενοφσ κατά τθν 

διενζργεια τθσ εξζταςθσ. Να αναφερκοφν αναλυτικά οι διαςτάςεισ.  

 

Α/Α 8 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να διακζτει επιπρόςκετο κανάλι waterjet για αντιμετϊπιςθ επεμβατικϊν ενδοςκοπιςεων. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Το επιπρόςκετο κανάλι jet δεν αποτελεί προαπαιτοφμενο ϊςτε να γίνει ζνα γαςτροςκόπιο 

επεμβατικό, κακϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και το κανάλι βιοψίασ ωσ μζςο πλφςθσ του 

βλεννογόνου με νερό.  

Επεμβατικό ι μθ κακιςτάτε ζνα ενδοςκόπιο από τθν μεγάλθ διάμετρο του  καναλιοφ 

βιοψίασ θ οποία πρζπει να είναι 2.8mm και άνω ϊςτε να μπορεί να δζχεται όλα τα 

ενδοςκοπικα εργαλεία για τθν διενζργεια των επεμβατικϊν πράξεων όπωσ ESD, EMR 

πολυπεκτομζσ και άλλα.  

Επιπλζον τα ενδοςκόπια με κανάλι water jet ζχουν αυξθμένθ εξωτερικι διάμετρο  κζτοντασ 

μεγαλφτερθ καταπόνθςθ τόςο του ενδοςκοπίου όςο και  του αςκενοφσ κατά τθν διάρκεια 

τθσ εξέταςθσ. 
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Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ ωσ ακολοφκωσ. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να διακζτει επιπρόςκετο κανάλι waterjet ι να δίνεται ειδικόσ προςαρμογζασ για τθ παροχι 

πλφςθσ του βλεννογόνου από το κανάλι βιοψίασ ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί κατά τθν 

διάρκεια των πράξεων. 

ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΗΘΤΕΛΤΑΛ  

Να είναι εφικτι θ ςυνεργαςία (ςυμβατότθτα) με τον αιτοφμενο video επεξεργαςτι και τον 

ιδθ υπάρχοντα ςτο τμιμα HD video επεξεργαςτι ςτα πλαίςια τθσ ομοιογενοφσ λειτουργίασ 

του τμιματοσ. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Ο όροσ αυτόσ απαγορεφει ςτισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, με 

αποτζλεςμα να λάβει μζροσ μόνο θ PENTAX που εκπροςωπείται από τθν εταιρεία 

ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ.  

Επίςθσ, ο ενδοςκοπικόσ πφργοσ που προδιαγράφεται είναι ζνα πλιρεσ και ανεξάρτθτο 

ςφςτθμα από τον υπόλοιπο ενδοςκοπικό εξοπλιςμό του τμιματοσ, ϊςτε να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί αυτόνομα. Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ του ευρφτερου 

ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθ διαγραφι τθσ εν λόγω προδιαγραφισ. 

Επιπροςκζτωσ των παραπάνω, κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι οι προδιαγραφζσ ωσ 

είναι διατυπωμζνεσ δεν εξαςφαλίηουν ότι το νοςοκομείο ςασ κα προμθκευτεί το τελευταίασ 

γενιάσ και τεχνολογίασ ςύςτθμα και δεν υποχρεϊνει όλουσ τουσ προμθκευτζσ να 

προφζρουν υψθλισ τεχνολογίασ ςυςτιματα δίνοντασ τουσ μεγάλο προβάδιςμα ςτθν 

διαγωνιςτικι διαδικαςία λόγω του μικροφ κόςτουσ που διακζτουν τα προθγοφμενθσ γενιάσ 

και τεχνολογίασ ςυςτθ́ματα.  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω προτείνουμε να ςυμπεριλθφκοφν και οι παρακάτω προδιαγραφζσ 

τισ οποίεσ καλφπτουν ςτα ςφγχρονα ςυςτθ́ματα  τουσ όλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι οφτωσ 

ϊςτε να μπορούν να ςυμμετζχουν με ίςουσ όρουσ όλοι οι προμθκευτζσ. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

• Να μπορεί να ςυνδεκεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαςτι εικόνασ υψθλισ 

ευκρίνειασ και υψθλισ ανάλυςθσ FULL HD Endoscopy 1920 x 1080 pixels  ζτςι ϊςτε να δίνει 

κακαρι και φωτεινι εικόνα με απόλυτθ πιςτότθτα των χρωμάτων για μεγαλφτερθ ακρίβεια 

ςτθν διάγνωςθ.  

• Να λειτουργεί με τθν μζκοδο απεικόνιςθσ με αφξθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ του 

κόκκινου φάςματοσ τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ, μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ των 

ανεξάρτθτων πθγϊν φωτιςμοφ χωρίσ τθν χριςθ φίλτρων και ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ 

εικόνασ, για τθν πρϊιμθ ανίχνευςθ του καρκίνου και των φλεγμονϊν του βλεννογόνου. Να 
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κατατεκοφν δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ και επιςτθμονικά άρκρα που να πιςτοποιοφν τθ 

μζκοδο.  

• Να λειτουργεί με τθν μζκοδο απεικόνιςθσ με χριςθ φωτιςμοφ μικουσ κφματοσ 

410nm μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ των ανεξάρτθτων πθγϊν φωτιςμοφ χωρίσ τθν χριςθ 

φίλτρων και ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ εικόνασ, το οποίο να ενιςχφει τθν απεικόνιςθ τθσ 

επιφανειακισ δομισ του βλεννογόνου και να τονίηει τθ αντίκεςθ των ανωμαλιϊν τθσ 

επιφάνειασ του (pit patterns) κακϊσ και να αυξάνει τθν ευκρίνεια απεικόνιςθσ των 

επιφανειακϊν αγγείων (vascular pattern). Να κατατεκοφν δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ και 

επιςτθμονικά άρκρα που να πιςτοποιοφν τθ μζκοδο. 

• Να διακζτει ςφςτθμα οπτικοφ LASER για τθν μετάδοςθ των δεδομζνων εικόνασ 

πολφ υψθλθ́σ ανάλυςθσ που παρζχουν οι ψθφιακοί αιςκθτιρεσ CMOS χωρίσ απϊλειεσ. 

• Να διακζτει αςφρματθ επικοινωνία μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν μεταξφ του 

ενδοςκοπίου και τθσ πθγισ φωτιςμοφ. 

• Να διακζτει εξελιγμζνο ςφςτθμα επαγωγικισ μετάδοςθσ του ρεφματοσ χωρίσ 

θλεκτρικζσ επαφζσ ςτο άκρο του ενδοςκοπίου που να μθν απαιτεί τθν χριςθ 

προςτατευτικοφ καλφμματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ απολφμανςθσ επιτρζποντασ ζτςι τθν 

καλφτερθ υγιεινι και αςφάλεια για τον αςκενι αλλά και τθν προςταςία του ενδοςκοπίου. 

• Να διακζτει κατά τθν λειτουργία παγϊματοσ τθσ εικόνασ, δυνατότθτα αυτόματθσ 

επιλογισ τθσ βζλτιςτθσ εικόνασ τθσ εξζταςθσ, ϊςτε να επιλζγεται θ κακαρότερθ εικόνα 

χωρίσ αλλοιϊςεισ κίνθςθσ. 

• Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ του φωτόσ ανάλογα με τθν απόςταςθ 

από το εξεταηόμενο πεδίο για τθν αποφυγι υπερβολικοφ φωτιςμοφ είτε ςτθν πολφ κοντινι 

είτε ςτθν απομακρυςμζνθ παρατιρθςθ του βλεννογόνου. 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

iv. Εφκαμπτο Video Κολονοςκόπιο HD (High Definition) 

Το νοςοκομείο ηθτάει με τον παραπάνω όρο να προμθκευτεί ενδοςκόπιο παλαιάσ και 

ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ HD High Definition . Θ ανωτζρω τεχνολογία είναι κατ αςκευισ 

2007 και ζχει πλζον καταργθκεί . Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν νζα ενδοςκόπια 

FULL HIGH DEFINITION  για τθν παραγωγι video εξαιρετικά υψθλισ ευκρίνειασ και 

ανάλυςθσ και τθν καλφτερθ πιςτότθτα των χρωμάτων για μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν 

διάγνωςθ. 

Το ηθτοφμενο από το νοςοκομείο ςασ είναι να προμθκευτεί ενδοςκόπιο τελευταίασ γενιάσ 

και τεχνολογίασ όπωσ προδιαγράφονται ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 

 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ ωσ ακολοφκωσ. 
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iv.  Εφκαμπτο Video Κολονοςκόπιο Full High Definition (Full HD Endoscopy)  

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Εφκαμπτο βίντεο-κολονοςκόπιο τεχνολογίασ high definition, υψθλϊν προδιαγραφϊν, 

ςφγχρονθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ, ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, κατάλλθλο για 

γαςτροςκοπιςεισ παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα και ευκρίνεια εικόνασ, 

φυςικά χρϊματα και πιςτότθτα τθσ εικόνασ. Συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλιςμό. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Επιπροςκζτωσ των παραπάνω προδιαγραφϊν που ηθτείται ενδοςκόπιο παλαιάσ και 

ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ HD high definition, o όροσ «ςυμβατό με τον υπάρχοντα 

εξοπλιςμό» απαγορεφει ςτισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, με 

αποτζλεςμα να λάβει μζροσ μόνο θ PENTAX που εκπροςωπείται από τθν εταιρεία 

ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ.  

Επίςθσ, ο ενδοςκοπικόσ πφργοσ που προδιαγράφεται είναι ζνα πλιρεσ και ανεξάρτθτο 

ςφςτθμα από τον υπόλοιπο ενδοςκοπικό εξοπλιςμό του τμιματοσ ϊςτε να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί αυτόνομα.  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ του ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε 

τθν τροποποίθςθ του παραπάνω όρου ωσ εξισ. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Εφκαμπτο βίντεο κολονοςκόπιο νζασ γενιάσ και τεχνολογίασ FULL HD Endoscopy υψθλϊν 

προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ ψθφιακθ́σ τεχνολογίασ , ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ 

κατάλλθλο για γαςτροςκοπιςεισ  παρέχοντασ τθν καλύτερθ δυνατι ποιότθτα και ευκρίνεια 

εικόνασ, φυςικα χρώματα και πιςτότθτα. 

 

Α/Α 1  

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να είναι νεότατθσ τεχνολογίασ, υψθλισ ανάλυςθσ HD (High Definition) 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Θ ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ που ηθτείται είναι παλαιάσ και ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ  

HD High Definition και δε ςυναντάται ςτισ απαιτιςεισ ενόσ ςφγχρονου ενδοςκοπικοφ 

ςυςτιματοσ.  
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Θ ανωτζρω τεχνολογία HD (High Definition) είναι καταςκευισ 2007 και ζχει πλζον 

καταργθκεί. Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν νέα ενδοςκόπια FULL HIGH 

DEFINITION  για τθν παραγωγι video εξαιρετικά υψθλισ ευκρίνειασ και ανάλυςθσ και τθν 

καλφτερθ πιςτότθτα των χρωμάτων για μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν διάγνωςθ. 

Το ηθτοφμενο από το νοςοκομείο ςασ είναι να προμθκευτεί ενδοςκόπιο τελευταίασ γενιάσ 

και τεχνολογίασ όπωσ προδιαγράφονται ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ ωσ ακολοφκωσ. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να είναι απαραίτθτα νζασ γενιάσ και τεχνολογίασ FULL High Definition Endoscopy  

A/A 2  

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να διακζτει ψθφιακό αιςκθτιριο εικόνασ, τεχνολογίασ CCD ι άλλθσ ιςοδφναμθσ 

τεχνολογίασ. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι τα ενδοςκόπια που διακζτουν ψθφιακό αιςκθτιριο 

εικόνασ τεχνολογίασ CCD είναι παλαιάσ και πεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ. Το πρϊτο ζτοσ 

καταςκευισ ενόσ ψθφιακοφ αιςκθτθρίου εικόνασ τεχνολογίασ CCD ςτα ενδοςκόπια ιταν το 

2000 και ζχει ςταματιςει να εξελίςςεται από το 2012. 

Θ τεχνολογία αιςκθτθρίου εικόνασ CCD ζχει αντικαταςτακεί με τθν νέα τεχνολογία 

αιςκθτθρίου εικόνασ CMOS IMAGE SENSOR TECHNOLOGY με το ψθφιακό ςιμα να 

επθρεάηεται πολφ λιγότερο από τον κόρυβο ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ γενιά 

αιςκθτιρων CCD παρζχοντασ τθν καλφτερθ δυνατι ποιότθτα και ευκρίνεια εικόνασ , φυςικά 

χρϊματα και πιςτότθτα.  

Επιπλζον θ νέα τεχνολογία αιςκθτθρίου εικόνασ CMOS IMAGE SENSOR TECHNOLOGY 

χρθςιμοποιεί  τεχνολογία ςάρωςθσ με 60p VIDEO και μζκοδο προοδευτικισ ςάρωςθσ και 

παράγει εικόνεσ υπζρ υψθλισ ανάλυςθσ εναντι των 30p τθσ τεχνολογίασ CCD. 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να είναι απαραίτθτα νζασ γενιάσ και τεχνολογίασ FULL High Definition Endoscopy και να 

διακζτει ζγχρωμο αιςκθτιριο εικόνασ CMOS με ανάλυςθ άνω του ενόσ Μega-pixel. 

 

 

 

Α/Α 3 
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ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να ζχει εφροσ οπτικοφ πεδίου ≥ 140° (κατάλλθλο για ακριβζςτερθ διάγνωςθ, αυξάνοντασ 

τθν προσ εξζταςθ περιοχι). 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι το εν λόγω τεχνικό χαρακτθριςτικό 140° απαντάται ςε 

Video κολονοςκόπια χαμθλϊν προδιαγραφϊν και τεχνολογίασ πζραν τθσ δεκαετίασ και 

είναι αναχρονιςτικό για τα ςθμερινά δεδομζνα.  

Πλεσ οι εταιρείεσ καταςκευισ ενδοςκοπίων διακζτουν εξειδικευμζνα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά και μεγάλο εφροσ πεδίου τουλάχιςτον 170°  και προορίηονται εκτόσ από τθν 

κακθμερινι χρθ́ςθ,  και για χριςθ ςε περιςτατικά που χρίηουν μεγεκυντικι ενδοςκόπθςθ, 

παιδιατρικι χριςθ ι εφαρμογι άλλων εξειδικευμζνων τεχνικϊν (π.χ. ESD, EMR) και άλλεσ θ 

οποίεσ είναι απαραίτθτεσ ςε ζνα ςφγχρονο ενδοςκοπικό ςφςτθμα, πόςο δε μάλλον ςε 

δθμόςιο Νοςοκομείο.  

Το μεγάλο εφροσ πεδίου ενόσ ενδοςκοπίου δίνει ευκολία ςτθν χριςθ ακόμα και ςτθν 

περίπτωςθ δφςκολων επεμβατικϊν περιςτατικϊν.  

Για τθν δυνατότθτα προμικειασ ενδοςκοπίου τελευταίασ τεχνολογίασ που διακζτουν όλοι 

οι οίκοι καταςκευισ ενδοςκοπίων ςε επικείμενο διαγωνιςμό, ηθτοφμε τθν τροποποίθςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ: 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ  

Να διακζτει εφροσ πρόςκιασ οράςεωσ 170° μοίρεσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

παρατιρθςθ δφςκολων περιοχϊν του εντζρου όπωσ θ οπίςκια πλευρά των πτυχϊν. 

Α/Α 4 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι 5-100mm ι καλφτερο για κοντινι και λεπτομερι 

παρατιρθςθ του βλεννογόνου. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Το ηθτοφμενο βάκοσ πεδίου 5-100mm είναι πολφ χαμθλό και δεν ανταποκρίνεται ςτα 

ςφγχρονα ςυςτιματα τα οποία διακζτουν υψθλισ απόδοςθσ οπτικό ςφςτθμα με πεδίο 

οράςεωσ 2-100 (Close Focus). Κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι όλοι οι 

καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν ςτα νεότατισ γενιάσ ενδοςκόπια  τουσ υψθλισ απόδοςθσ 

οπτικό ςφςτθμα το οποίο ενιςχφει τθν κοντινι ικανότθτα εςτίαςθσ και παρατιρθςθσ.  

 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ προμικειασ από το νοςοκομείο ςασ, τα τελευταίασ γενιάσ 

ενδοςκόπια με ςφςτθμα Close Focus προτείνουμε τθν αντικατάςταςθ με τθν παρακάτω 

προδιαγραφι: 
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ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Το βάκοσ πεδίου οράςεωσ να είναι 2-100mm ι καλφτερο για κοντινι και λεπτομερι 

παρατιρθςθ των βλεννογονικϊν δομϊν. 

 

Α/Α 6 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Θ εξωτερικι διάμετροσ του εφκαμπτου ςωλινα ειςαγωγισ να είναι ≤13.5mm. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Το νοςοκομείο ηθτάει με τον παραπάνω όρο να προμθκευτεί ενδοςκόπιο παλαιάσ και 

ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ με διάμετρ o ίςθ θ μικρότερθ των 13.5mm δίνοντασ τθν 

δυνατότθτα ςτουσ προμθκευτζσ να παραδϊςουν ενδοςκόπιο μεγάλθσ εξωτερικισ 

διαμζτρου μζχρι και 13.5mm, με αποτζλεςμα τθν μεγάλθ καταπόνθςθ του αςκενοφσ κατά 

τθν διάρκεια τθσ ενδοςκόπθςθσ. 

 

Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν τα τελευταίασ τεχνολογίασ ενδοςκόπια με μικρι 

εξωτερικι διάμετρο για τθν μικρότερθ δυνατι καταπόνθςθ του αςκενοφσ κατά τθν 

διενζργεια τθσ εξζταςθσ.  

 

Το ηθτοφμενο από το νοςοκομείο ςασ είναι να προμθκευτεί ενδοςκόπιο τελευταίασ γενιάσ 

και τεχνολογίασ όπωσ προδιαγράφονται ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 

 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ ωσ ακολοφκωσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να διακζτει εξωτερικι διάμετρο ευκάμπτου τμιματοσ και ςωλινα ειςαγωγισ ίςθ ι 

μικρότερθ από 12.8mm για τθν μικρότερθ δυνατι καταπόνθςθ του αςκενοφσ κατά τθν 

διενζργεια τθσ εξζταςθσ. Να αναφερκοφν αναλυτικά οι διαςτάςεισ.  

 

ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΗΘΤΕΛΤΑΛ  
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Να είναι εφικτι θ ςυνεργαςία (ςυμβατότθτα) με τον αιτοφμενο videoεπεξεργαςτι και τον 

ιδθ υπάρχοντα ςτο τμιμα HD video επεξεργαςτι ςτα πλαίςια τθσ ομοιογενοφσ λειτουργίασ 

του τμιματοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Ο όροσ αυτόσ απαγορεφει ςτισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, με 

αποτζλεςμα να λάβει μζροσ μόνο θ PENTAX που εκπροςωπείται από τθν εταιρεία 

ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ.  

Επίςθσ, ο ενδοςκοπικόσ πφργοσ που προδιαγράφεται είναι ζνα πλιρεσ και ανεξάρτθτο 

ςφςτθμα από τον υπόλοιπο ενδοςκοπικό εξοπλιςμό του τμιματοσ, ϊςτε να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί αυτόνομα. Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ του ευρφτερου 

ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθ διαγραφι τθσ εν λόγω προδιαγραφισ. 

 

Επιπροςκζτωσ των παραπάνω κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι οι προδιαγραφζσ ωσ 

είναι διατυπωμζνεσ δεν εξαςφαλίηουν ότι το νοςοκομείο ςασ κα προμθκευτεί το τελευταίασ 

γενιάσ και τεχνολογίασ ςύςτθμα και δεν υποχρεϊνει όλουσ τουσ προμθκευτζσ να 

προφζρουν υψθλισ τεχνολογίασ ςυςτιματα δίνοντασ τουσ μεγάλο προβάδιςμα ςτθν 

διαγωνιςτικι διαδικαςία λόγω του μικροφ κόςτουσ που διακζτουν τα προθγοφμενθσ γενιάσ 

και τεχνολογίασ ςυςτθ́ματα.  

 

Συμφωνα με τα ανωτζρο προτείνουμε να ςυμπεριλθφκοφν και οι παρακάτω προδιαγραφζσ 

τισ οποίεσ καλφπτουν ςτα ςφγχρονα ςυςτθ́ματα τουσ όλοι οι καταςκευαςτικοί ο ίκοι οφτωσ 

ϊςτε να μπορούν να ςυμμετζχουν με ίςουσ όρουσ όλοι οι προμθκευτζσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

• Να μπορεί να ςυνδεκεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαςτι εικόνασ υψθλισ 

ευκρίνειασ και υψθλισ ανάλυςθσ FULL HD Endoscopy 1920 x 1080 pixels  ζτςι ϊςτε να δίνει 

κακαρι και φωτεινι εικόνα με απόλυτθ πιςτότθτα των χρωμάτων για μεγαλφτερθ ακρίβεια 

ςτθν διάγνωςθ.  

• Να λειτουργεί με τθν μζκοδο απεικόνιςθσ με αφξθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ του 

κόκκινου φάςματοσ τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ, μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ των 

ανεξάρτθτων πθγϊν φωτιςμοφ χωρίσ τθν χριςθ φίλτρων και ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ 

εικόνασ, για τθν πρϊιμθ ανίχνευςθ του καρκίνου και των φλεγμονϊν του βλεννογόνου. Να 

κατατεκοφν δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ και επιςτθμονικά άρκρα που να πιςτοποιοφν τθ 

μζκοδο.  
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• Να λειτουργεί με τθν μζκοδο απεικόνιςθσ με χριςθ φωτιςμοφ μικουσ κφματοσ 

410nm μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ των ανεξάρτθτων πθγϊν φωτιςμοφ χωρίσ τθν χριςθ 

φίλτρων και ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ εικόνασ, το οποίο να ενιςχφει τθν απεικόνιςθ τθσ 

επιφανειακισ δομισ του βλεννογόνου και να τονίηει τθ αντίκεςθ των ανωμαλιϊν τθσ 

επιφάνειασ του (pit patterns) κακϊσ και να αυξάνει τθν ευκρίνεια απεικόνιςθσ των 

επιφανειακϊν αγγείων (vascular pattern).  Να κατατεκοφν δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ και 

επιςτθμονικά άρκρα που να πιςτοποιοφν τθ μζκοδο. 

• Να είναι ςυμβατό και να μπορεί να λειτουργιςει με ανεξάρτθτο ςφςτθμα Τεχνθτισ 

Νοθμοςφνθσ (Artificial Intelligence) του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου, κατάλλθλο για τθν 

υποβοικθςθ και τον εντοπιςμό των μορφωμάτων του παχζοσ εντζρου κακώσ και τθν 

δυνατότθτα του χαρακτθριςμοφ τουσ ςε πραγματικό χρόνο (Real Time) κατά τθν διάρκεια 

τθσ κολονοςκόπθςθσ. 

• Να διακζτει ςφςτθμα οπτικοφ LASER για τθν μετάδοςθ των δεδομζνων εικόνασ 

πολφ υψθλθ́σ ανάλυςθσ που παρζχουν οι ψθφιακοί αιςκθτιρεσ CMOS χωρίσ απϊλειεσ. 

• Να διακζτει αςφρματθ επικοινωνία μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν μεταξφ του 

ενδοςκοπίου και τθσ πθγισ φωτιςμοφ. 

• Να διακζτει εξελιγμζνο ςφςτθμα επαγωγικισ μετάδοςθσ του ρεφματοσ χωρίσ 

θλεκτρικζσ επαφζσ ςτο άκρο του ενδοςκοπίου που να μθν απαιτεί τθν χριςθ 

προςτατευτικοφ καλφμματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ απολφμανςθσ επιτρζποντασ ζτςι τθν 

καλφτερθ υγιεινι και αςφάλεια για τον αςκενι αλλά και τθν προςταςία του ενδοςκοπίου. 

• Να διακζτει κατά τθν λειτουργία παγϊματοσ τθσ εικόνασ, δυνατότθτα αυτόματθσ 

επιλογισ τθσ βζλτιςτθσ εικόνασ τθσ εξζταςθσ, ϊςτε να επιλζγεται θ κακαρότερθ εικόνα 

χωρίσ αλλοιϊςεισ κίνθςθσ. 

• Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ του φωτόσ ανάλογα με τθν απόςταςθ 

από το εξεταηόμενο πεδίο για τθν αποφυγι υπερβολικοφ φωτιςμοφ είτε ςτθν πολφ κοντινι 

είτε ςτθν απομακρυςμζνθ παρατιρθςθ του βλεννογόνου. 

• Να διακζτει ςωλινα ειςαγωγισ με βακμιαία μεταβλθτι ςκλθρότθτα κακϊσ και 

ςφςτθμα υποβοικθςθσ τθσ κολονοςκόπθςθσ το οποίο να εξαςφαλίηει τθν μεταφορά τθσ 

δφναμθσ και τθσ ροπισ που εφαρμόηει ο χριςτθσ, ζτςι ϊςτε να βελτιϊνεται θ 

κατευκυντικότθτα του ενδοςκοπίου κατά μικοσ του παχζοσ εντζρου και να διευκολφνεται θ 

διζλευςθ του από οξείεσ καμπζσ για τθν μικρότερθ δυνατι καταπόνθςθ του αςκενι κατά 

τθν διενζργεια τθσ εξζταςθσ.  

  

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

v. Ενδοςκοπικό μόνιτορ LCD τεχνολογίασ HD 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 
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Το νοςοκομείο ηθτάει με τον παραπάνω όρο να προμθκευτεί μόνιτορ παλαιάσ και 

ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ HD High Definition . Θ ανωτζρω τεχνολογία είναι  καταςκευισ 

2007 και ζχει πλζον καταργθκεί. 

 

Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν νζα μόνιτορ FULL HIGH DEFINITION  για τθν 

παραγωγι video εξαιρετικά υψθλισ ευκρίνειασ και ανάλυςθσ και τθν καλφτερθ πιςτότθτα 

των χρωμάτων για μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν διάγνωςθ 

 

Το ηθτοφμενο από το νοςοκομείο ςασ είναι να προμθκευτεί μόνιτορ τελευταίασ γενιάσ και 

τεχνολογίασ όπωσ προδιαγράφονται ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 

 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ ωσ ακολοφκωσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

v. Ενδοςκοπικό μόνιτορ LCD τεχνολογίασ FULL HIGH DEFINITION 

 

Α/Α 3 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να είναι υψθλισ ανάλυςθσ (High Definition). 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Το νοςοκομείο ηθτάει με τον παραπάνω όρο να προμθκευτεί μόνιτορ παλαιάσ και 

ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ HD High Definition . Θ ανωτζρω τεχνολογία είναι καταςκευισ 

2007 και ζχει πλζον καταργθκεί. 

 

Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν νζα μόνιτορ FULL HIGH DEFINITION  για τθν 

παραγωγι video εξαιρετικά υψθλισ ευκρίνειασ και ανάλυςθσ και τθν καλφτερθ πιςτότθτα 

των χρωμάτων για μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτθν διάγνωςθ 

 

Το ηθτοφμενο από το νοςοκομείο ςασ είναι να προμθκευτεί μόνιτορ τελευταίασ γενιάσ και 

τεχνολογίασ όπωσ προδιαγράφονται ςε όλα τα νοςοκομεία τθσ χϊρασ. 
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Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ ωσ ακολοφκωσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να είναι πολφ υψθλθ́σ ανάλυςθσ Full High Definition. 

 

vii. Συςκευι CO2 ειδικι για ενδοςκοπιςεισ πεπτικοφ  

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Πλοι οι παρακάτω όροι είναι φωτογραφικοί και προδιαγράφουν τον καταςκευαςτικό οίκο 

medivator και αποκλείουν τθν ςυμμζτοχι των εταιρειϊν που διακζτουν ςυςκευι παροχισ 

CO2, θ οποία ζχει πιςτοποιθκεί και διακζτει όλα τα κατάλλθλα πιςτοποιθτικά για τθν 

ςωςτι λειτουργία τθσ με βάςθ τα διεκνι ιατρικά ςτάνταρ. 

 

A/A 2 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να ζχει δυνατότθτα κζρμανςθσ του CO2 περίπου ςτουσ 37°C. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι διότι είναι φωτογραφικι και προδιαγράφει τον καταςκευαςτικό 

οίκο medivator. Δεν υπάρχει κανζνασ προφανισ ιατρικόσ λόγοσ ο οποίοσ να επιβάλει τθν 

χριςθ προ κερμαςμζνου αζρα διοξειδίου.  

 

Θ εταιρεία μασ διακζτει ςυςκευι παροχισ CO2 εγκεκριμζνθ από τον καταςκευαςτικό οίκο 

των προςφερόμενων ενδοςκοπίων FUJIFILM, θ οποία ζχει πιςτοποιθκεί και διακζτει όλα τα 

κατάλλθλα medical πιςτοποιθτικά για τθν ςωςτι λειτουργία και χριςθ τθσ με βάςθ τα 

διεκνι ιατρικά ςτάνταρ. 

 

Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε τθ διαγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ προδιαγραφισ. 
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Α/Α 6 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ροισ μεταξφ τριϊν διαφορετικϊν ρυκμίςεων. Να 

αναφερκοφν τα επίπεδα προσ αξιολόγθςθ. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι είναι φωτογραφικι και προδιαγράφει τον καταςκευαςτικό οίκο 

medivator. 

 

Για τθν ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν ςτον διαγωνιςμό προτείνουμε τθν αντικατάςταςθ 

τθσ με τθν παρακάτω προδιαγραφι: 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να διακζτει όςο το δυνατόν περιςςότερα επίπεδα ρφκμιςθσ τθσ ροισ του CO2 ςτο πρόςκιο 

μζροσ τθσ ςυςκευισ. Να αναφερκοφν τα επίπεδα. 

 

viii. Αντλία ζγχυςθσ νεροφ 

 

A/A 2 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να ζχει δυνατότθτα ροισ από το κανάλι βιοψίασ ρυκμιηόμενθ τουλάχιςτον ζωσ και 

600ml/min και από το κανάλι waterjet ρυκμιηόμενθ τουλάχιςτον ζωσ και 280ml/min. 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι είναι φωτογραφικι και προδιαγράφει τον καταςκευαςτικό οίκο 

medivator.  

 

Για τθν ςυμμετοχι όλων των εταιρειϊν ςτον διαγωνιςμό προτείνουμε τθν αντικατάςταςθ 

τθσ με τθν παρακάτω προδιαγραφι: 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 
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Να ζχει μζγιςτθ ροι περίπου 500ml/min και να μπορεί να ρυκμιςτεί θ ταχφτθτα τθσ ροισ 

ςε όςο το δυνατόν περιςςότερα βιματα για τθν ςφνδεςθ του από το κανάλι βιοψίασ θ από 

το κανάλι water jet. 

  

4.4 ΡΛΥΝΤHΛΟ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

 

ΡΛΥΝΤHΛΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΘΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

 

Α/Α 2 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να είναι καταςκευαςμζνο από υλικά υψθλισ αντοχισ, με δυνατότθτα κερμoχθμικισ 

επεξεργαςίασ εvδoςκoπίωv (απολφμανςθ) ζωσ 35οC. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ είναι άκρωσ περιοριςτικόσ και κα πρζπει να τροποποιθκεί.  

Θ κερμοκραςία ορίηεται από τον τφπο των προσ χριςθ υγρϊν κακαριςμ oφ και 

απολφμανςθσ τα οποία ζχουν πιςτοποιθκεί για τθν καταλλθλόλθτα τουσ και για τθν 

αςφαλι πλφςθ και απολφμανςθ ενδοςκοπίων, και διακζτουν όλα τα ςτάνταρ τθσ 

ευρωπαϊκισ ζνωςθσ CE MARK/ ISO 15883 1 & 4 Compliant.  

 

Το ηθτοφμενο για το νοςοκομείο είναι να διακζτει όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που 

είναι υποχρεωτικά από τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ και να μπορεί να απολυμαίνει με αςφάλεια 

όλουσ τουσ τφπουσ εφκαμπτων ενδοςκοπίων. 

 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ ωσ ακολοφκωσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Το προςφερόμενο πλυντιριο να διακζτει όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά αςφαλείασ CE 

MARK/ ISO 15883 1 & 4 Compliant και να είναι ειδικά καταςκευαςμζνο από ανκεκτικά 

υλικά καταςκευισ, με δυνατότθτα κερμoχθμικισ επεξεργαςίασ ενδοςκοπίων κατάλλθλθ για 

εφκαμπτα ενδοςκόπια όλων των εταιρειϊν. Να αναφερκεί θ κερμοκραςία πλφςθσ και να 

δοκεί επίςθμθ εγγφθςι από τον καταςκευαςτικό οίκο του πλυντθρίου για τθν αςφαλι 
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απολφμανςθ και μθ καταςτροφι των ενδοςκοπίων όλων των μεγάλων καταςκευαςτικϊν 

οίκων  ενδοςκοπίων πχ. OLYMPUS, FUJIFILM, PENTAX κτλ. 

 

Α/Α 3 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Τα ςυμβατά υγρά απολυμαντικά να ζχουν τζτοια ςφνκεςθ ϊςτε να αποφεφγονται τόςο οι 

φκορζσ των ενδοςκοπίων, όςο και τυχόν δερματικά ι αναπνευςτικά προβλιματα, ςτο 

νοςθλευτικό προςωπικό. Θ χθμικι ςφνκεςθ των απολυμαντικϊν να αναφζρεται προσ 

αξιολόγθςθ. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ «τυχόν δερματικά ι αναπνευςτικά προβλιματα » αφορά υγρά τα 

οποία χρθςιμοποιοφνται για πλφςιμο ςτο χζρι και όχι ςε αυτόματο πλυντθ́ριο ενδοςκοπίων 

κλειςτοφ τύπου . Ο οίκοσ του πλυντθρίου ANIOS SOLUSCOPE ςτα οποία είμαςτε 

αντιπρόςωποι και προτικζμεκα να προφζρουμε  διακζτει αυτόματο πλυντθ́ριο 

ενδοςκοπίων κλειςτοφ τύπου ςτο οποίο δεν υπάρχει δυνατότθτα επαφισ των υγρών με το 

νοςθλευτικό προςωπικό για τθν αποφυγι προβλθμάτων.  

 

Θ δε διαδικαςία είναι πλθ́ρωσ αυτοματοποιθμένθ χωρίσ να μπορεί να παρζμβει  ο χριςτθσ 

κατά τθν διάρκεια τθσ , ακόμθ και ςε περίπτωςθ ςφάλματοσ το πλυντιριο απορρίπτει όλα 

τα υγρά από τον κάδο με αςφάλεια για τον νοςθλευτι πριν το άνοιγμα τθσ ςυςκευισ.   

 

 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ ωσ ακολοφκωσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Το προςφερόμενο πλυντιριο να διακζτει όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά αςφαλείασ CE 

MARK/ ISO 15883 1 & 4 Compliant και να διακζτει κατάλλθλα απολυμαντικά υγρά για τθν 

αςφαλι επεξεργαςία εφκαμπτων ενδοςκόπια όλων των εταιρειϊν. Να αναφερκεί θ χθμικι 

ςφνκεςθ τουσ και να δοκεί επίςθμθ εγγφθςι από τον καταςκευαςτικό οίκο για τθν αςφαλι 

απολφμανςθ και μθ καταςτροφι για τα ενδοςκοπία όλων των μεγάλων καταςκευαςτικϊν 

οίκων  ενδοςκοπίων πχ. OLYMPUS, FUJIFILM, PENTAX κτλ. 
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Α/Α4 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να διακζτει πλιρθσ και αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία πλφςθσ και απολφμανςθσ. Να ζχει 

δυνατότθτα ελζγχου ςτεγανότθτασ, πρόπλυςθσ, κακαριςμοφ απολφμανςθσ και παροχισ 

αζρα δυο ενδοςκοπίων και ενδοςκοπικϊν εργαλείων διάρκειασ 30 λεπτϊν περίπου. Να 

αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ τα διαφορετικά ςτάδια ζωσ τθν ολοκλιρωςθ των 

διαδικαςιϊν. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ είναι άκρωσ περιοριςτικόσ και κα πρζπει να τροποποιθκεί. Πλοι οι 

καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν πιςτοποιθμζνθ διαδικαςία για τον πλιρθ κακαριςμό και 

απολφμανςθ των ενδοςκοπίων ςφμφωνα και με τισ αυςτθρζσ απαιτιςεισ τθσ ESGE που με 

ςαφινεια  προςδιορίηεται ο τρόποσ απολφμανςθσ ενδοςκοπίων. Θ δε απαίτθςθ για 

απολφμανςθ δυο ενδοςκοπίων και εργαλείων διάρκειασ 30 λεπτϊν περίπου είναι 

περιοριςτικι και κα πρζπει να τροποποιθκεί.  

 

Θ παραπάνω προδιαγραφι δεν ζχει τεχνολογικι αξία και δεν κα πρζπει να αφαιρεκεί θ 

δυνατότθτα ςτουσ καταςκευαςτζσ που επιλζγουν διαφορετικό τρόπο πλφςθσ και 

απολφμανςθσ ενδοςκοπίων και διακζτουν όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά.  

 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ ωσ ακολοφκωσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να διακζτει πλιρθσ και αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία πλφςθσ και απολφμανςθσ με όλα τα 

απαιτοφμενα ςτάδια βάςθ των προδιαγραφϊν ISO 15883 1 & 4 Compliant. Να αναφερκοφν 

τα ςτάδια και θ διαδικαςία κακϊσ και ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ πλφςθσ. Σε περίπτωςθ μθ 

απολφμανςθσ 2 ενδοςκοπίων να προςφερκοφν από τθν εταιρία 2 ανεξάρτθτα πλυντιρια 

ςτο πλαίςιο του προχπολογιςμοφ. 

 

Α/Α5 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να ζχει 2 διαφορετικοφσ κάδουσ για αςφγχρονθ πλφςθ. 
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ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε. 

Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ είναι άκρωσ περιοριςτικόσ και κα πρζπει να διορκωκεί. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 

Να ζχει είτε 2 διαφορετικοφσ κάδουσ για αςφγχρονθ πλφςθ, είτε να προςφερκοφν και 

παραδοκοφν 2 ανεξάρτθτα πλυντιρια για αςφγχρονθ και ανεξάρτθτθ πλφςθ  ςτο πλαίςιο 

του προχπολογιςμοφ. 

 

4.5  ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΟΣ ΡΥΓΟΣ ΓΛΑ ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΘΣΕΛΣ 

 

Α. ΣΥΣΤΘΜΑ ΒΛΝΤΕΟ ΒΟΓΧΟΣΚΟΡΘΣΘΣ FULL HIGH DEFINITION 

 

Αναφορικά με τον όρο που αφορά τθν εγγφθςθ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ κα πρζπει 

να τροποποιθκεί ζτςι ϊςτε να ςυνάδει με τα διεκνι δεδομζνα. Είναι γνωςτό ότι όλεσ οι 

καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ δίνουν μζγιςτθ εγγφθςθ 2 ετϊν. Για το 

λόγο αυτό προτείνουμε ο όροσ να διατυπωκεί ωσ κάτωκι: «Να καλφπτεται με εγγφθςθ (2) 

δφο ετϊν. Ο επιπλζον χρόνοσ εγγφθςθσ κα κεωρθκεί πλεονζκτθμα». 

 

i. Bιντεοεπεξεργαςτθσ Full High Definition 

 

A/A9 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να διακζτει κφρα USB για καταγραφι εικόνων και βίντεο ςε υψθλι ανάλυςθ για περαιτζρω 

αξιοποίθςθ ςε περιφερικό PC (τελευταίασ γενιάσ, πλιρωσ λειτουργικό, με οκόνθ ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ, DVD-R, κλπ) το οποίο κα ςυνοδεφει το ςφςτθμα και το οποίο να ςυνδζεται 

μζςω Ethernet με το ςφςτθμα PACS του νοςοκομείου για τθ μεταφορά εικόνων/βίντεο. Να 

είναι προεγκατεςτθμζνο το απαραίτθτο λογιςμικό medical grade DICOM. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε.  

Ηθτείται θ καταγραφι βίντεο από τθν κφρα usb μόνο θ οποία από μόνθ τθσ είναι 

δεςμευτικι για πολλοφσ καταςκευαςτζσ οι οποίοι επιλζγουν διαφορετικοφ τύπου ςφνδεςθ 

για αυτό τον ςκοπό.  
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Πλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν ςτθν παγκόςμια αγορά κατάλλθλεσ εξόδουσ  για 

τθν καταγραφι εικόνασ και βίντεο. Το ηθτοφμενο για το νοςοκομείο είναι να καλφπτεται θ 

παραπάνω λειτουργία με οποιοδιποτε τρόπο.  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν 

αλλαγι διατφπωςθσ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ ωσ ακολοφκωσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ  

Να διακζτει κφρεσ κατάλλθλεσ για τθν καταγραφι και αποκικευςθ εικόνασ ι βίντεο ςε 

υψθλθ ανάλυςθ για περαιτέρω αξιολόγθςθ . Να είναι προεγκατεςτθμζνο το απαραίτθτο 

λογιςμικό medical grade DICOM το οποίο να ςυνδζεται μζςω Ethernet με το ςφςτθμα PACS 

του νοςοκομείου. 

  

A/A13 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να γίνεται αυτόματθ καταγραφι τθσ εξζταςθσ (εικόνα και βίντεο). 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε.  

Ηθτείται να γίνεται θ αυτόματθ καταγραφι τθσ εξζταςθσ (εικόνα και βίντεο), το οποίο 

εμπεριζχεται και καλφπτεται ςε προθγοφμενθ προδιαγραφι (Α/Α9). 

Το ηθτοφμενο για το νοςοκομείο είναι να καλφπτεται θ παραπάνω λειτουργία με 

οποιοδιποτε τρόπο, οπότε προτείνουμε τθ διαγραφι τθσ εν λόγω προδιαγραφισ για 

αποφυγι διπλοδιατυπωμζνων όρων. 

 

Επιπροςκζτωσ των παραπάνω κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι οι προδιαγραφζσ ωσ 

είναι διατυπωμζνεσ δεν εξαςφαλίηουν ότι το νοςοκομείο ςασ κα προμθκευτεί το τελευταίασ 

γενιάσ και τεχνολογίασ ςύςτθμα και δεν υποχρεϊνει όλουσ τουσ προμθκευτζσ να 

προφζρουν υψθλισ τεχνολογίασ ςυςτιματα δίνοντασ τουσ μεγάλο προβάδιςμα ςτθν 

διαγωνιςτικι διαδικαςία λόγω του μικρου κόςτουσ  

 

που διακζτουν τα προθγοφμενθσ γενιάσ και τεχνολογίασ ςυςτιματα . Σφμφωνα με τα 

ανϊτερο προτείνουμε να ςυμπεριλθφκοφν και οι παρακάτω προδιαγραφζσ τισ οποίεσ 

καλφπτουν ςτα ςφγχρονα ςυςτθ́ματα τουσ όλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι οφτωσ ϊςτε να 

μποροφν να ςυμμετζχουν με ίςουσ όρουσ όλοι οι προμθκευτζσ. 
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ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

• Να είναι τελευταίασ γενιάσ και νζασ τεχνολογίασ με πρϊτθ θμερομθνία 

κυκλοφορίασ όχι μεγαλφτερθ των πζντε ετϊν και να ςυνεργάηεται με ενδοςκόπια υψθλισ 

ευκρίνειασ και υψθλισ ανάλυςθσ με αιςκθτιρεσ εικόνασ CCD & CMOS κακϊσ και με 

ενδοςκόπια με ςφςτθμα οπτικισ μεγζκυνςθσ τουλάχιςτον 130x zoom, για τον εντοπιςμό και 

διάγνωςθ μικρό-αλλοιϊςεων του βλεννογόνου ςτο εξεταηόμενο πεδίο. 

• Να διακζτει ςύςτθμα αυτόματθσ επιλογισ τθσ βζλτιςτθσ εικόνασ τθσ εξζταςθσ ϊςτε 

να επιλζγεται θ κακαρότερθ εικόνα χωρίσ αλλοιϊςεισ κίνθςθσ.  

• Να διακζτει εςωτερικό ενςωματωμζνο ςφςτθμα αποκικευςθσ με χωρθτικότθτα 

τουλάχιςτον 2Gb για τθν αποκικευςθ των ενδοςκοπικϊν εικόνων κακώσ εξωτερικό 

ςφςτθμα αποκικευςθσ ςε μονάδα USB για τθν άμεςθ μεταφορά των εικόνων ςε 

θλεκτρονικό υπολογιςτι  

• Να διακζτει ςφςτθμα απομόνωςθσ των ενδοςκοπίων το οποίο να επιτρζπει τθν 

εναλλαγι τουσ χωρίσ τθν απαίτθςθ απενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ ϊςτε να 

αποφεφγεται θ κακυςτζρθςθ μεταξφ των εξετάςεων. 

• Να διακζτει ςφςτθμα ρφκμιςθσ τθσ φωτομζτρθςθσ (Iris control) με 3 ρυκμίςεισ  

Peak, Average και Auto ϊςτε θ φωτεινότθτα τθσ εικόνασ να προςαρμόηεται με τζτοιο τρόπο 

που να αποφεφγονται οι περιοχζσ υπερβολικοφ φωτιςμοφ.  

 

ii. Ρθγι ψυχροφ φωτιςμου LED 

 

Α/Α1 

ΗΘΤΟΥΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟΥ 

Να είναι ενςωματωμζνθ ςτον βίντεο-επεξεργαςτι για καλφτερθ εργονομία με ςφςτθμα 

πολλαπλοφ φωτιςμοφ LED φωτεινότθτασ τουλάχιςτον αντίςτοιχθσ με λυχνία XENON 300 

Watt. Διάρκεια ηωισ λάμπασ τουλάχιςτον 20000 ϊρεσ λειτουργίασ. 

 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ ΕΝΔΟΣΚΟΡΛΚΘΣ Α.Ε.  

Το τελευταίασ γενιάσ ςύςτθμα πολλαπλοφ φωτριςμοφ LED αποδίδει τθν ίδια ένταςθ 

φωτιςμου με τθν λυχνία ΧΕΝΟΝ 300Watt και επιπλζον διακζτει εξαιρετικά μεγάλθ διάρκεια 

ηωισ φωτιςμου άνω των 10.000 ωρϊν λειτουργίασ κακιςτϊντασ μθ απαραίτθτθ τθν φπαρξθ 

εφεδρικισ λυχνίασ.  

Πλοι οι μεγάλοι καταςκευαςτικοί οίκοι διακζτουν πιγεσ φωτιςμοφ οι οποίεσ ζχουν  

διάρκεια ηωισ από 8.000 ζωσ 10.000 ϊρεσ Σφμφωνα με τα ανωτζρω και για τθν ανάπτυξθ 
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ευρφτερου ανταγωνιςμοφ προτείνουμε τθν αλλαγι διατφπωςθσ τθσ εν λόγω προδιαγραφισ 

ωσ ακολοφκωσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ  

Να είναι ενςωματωμζνθ ςτον βίντεο -επεξεργαςτι για καλφτερθ εργονομία και να 

ςυνεργάηεται με νέο ςύςτθμα πολλαπλοφ φωτιςμοφ LED με διάρκεια ηωισ ανω των 8.000 

ωρϊν λειτουργίασ (να πιςτοποιείται από τον καταςκευαςτι) για μείωςθ του κόςτουσ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 

Επιπροςκζτωσ των παραπάνω κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι οι προδιαγραφζσ ωσ 

είναι διατυπωμζνεσ δεν εξαςφαλίηουν ότι το νοςοκομείο ςασ κα προμθκευτεί το τελευταίασ 

γενιάσ και τεχνολογίασ ςφςτθμα και δεν υποχρεϊνει όλουσ τουσ προμθκευτζσ να 

προφζρουν υψθλισ τεχνολογίασ ςυςτιματα δίνοντασ τουσ μεγάλο προβάδιςμα ςτθν 

διαγωνιςτικι διαδικαςία λόγω του μικρου κόςτουσ που διακζτουν τα προθγοφμενθσ γενιάσ 

και τεχνολογίασ ςυςτθ́ματα.  

Συμφωνα με τα ανωτζρο προτείνουμε να ςυμπεριλθφκοφν και οι παρακάτω προδιαγραφζσ 

τισ οποίεσ καλφπτουν ςτα ςφγχρονα ςυςτθ́ματα τουσ όλοι οι καταςκευαςτικοί οίκοι οφτωσ 

ϊςτε να μπορούν να ςυμμετζχουν με ίςουσ όρουσ όλοι οι προμθκευτζσ. 

 

ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

• Να διακζτει ειδικι μζκοδο για τθν πρϊιμθ ανίχνευςθ του καρκίνου και των 

φλεγμονϊν του βλεννογόνου με διαφοροποίθςθ του κόκκινου φάςματοσ τθσ ενδοςκοπικισ 

εικόνασ μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ των ανεξάρτθτων πθγϊν φωτιςμοφ χωρίσ τθν 

χριςθ πρόςκετων φίλτρων και ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ εικόνασ. Να κατατεκοφν 

δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ και επιςτθμονικά άρκρα που να πιςτοποιοφν τθ μζκοδο.  

• Να διακζτει ειδικι μζκοδο που να ενιςχφει τθν απεικόνιςθ τθσ επιφανειακισ δομισ 

του βλεννογόνου και να τονίηει τθ αντίκεςθ των ανωμαλιϊν τθσ επιφάνειασ του (pit 

patterns) κακϊσ και να αυξάνει τθν ευκρίνεια απεικόνιςθσ των επιφανειακϊν αγγείων 

(vascular pattern), με χριςθ φωτιςμοφ μικουσ κφματοσ 410nm μζςω τθσ ρφκμιςθσ τθσ 

ζνταςθσ των ανεξάρτθτων πθγϊν φωτιςμοφ χωρίσ τθν χριςθ φίλτρων και ςυςτθμάτων 

επεξεργαςίασ εικόνασ. Να κατατεκοφν δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ και επιςτθμονικά άρκρα που 

να πιςτοποιοφν τθ μζκοδο.  

• Να διακζτει ςύςτθμα επαγωγικισ μετάδοςθσ του ρεφματοσ κακώσ και αςφρματθ 

επικοινωνία μετάδοςθσ των πλθροφοριϊν μεταξφ του ενδοςκοπίου και τθσ πθγισ 

φωτιςμοφ χωρίσ τθν χριςθ θλεκτρικϊν επαφϊν για τθν προςταςία των ενδοςκοπίων κατά 

τθν απολφμανςθ τουσ. 
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• Να μπορεί να ςυνδεκεί  με ενδοςκόπια που διακζτουν ςφςτθμα οπτικοφ LASER για 

τθν μετάδοςθ χωρίσ απϊλειεσ των δεδομζνων εικόνασ αυξάνοντασ τθν διακριτικι 

ικανότθτα. 

• Να διακζτει λειτουργία περιοριςμοφ τθσ μζγιςτθσ ζνταςθσ του φωτόσ για τθν 

αποφυγι πιξθσ του αίματοσ ςτθν περίπτωςθ αιμορραγίασ κατά τθν διάρκεια των 

επεμβατικϊν και κεραπευτικϊν πράξεων.   

• Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ του φωτόσ ελεγχόμενο από τον 

επεξεργαςτι εικόνασ κακώσ και χειροκίνθτθ ρφκμιςθ τθσ φωτεινότθτασ ςε τουλάχιςτον 9 

διαφορετικά επίπεδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

11. Πνομα ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ  Email info@papapostolou.gr  Άρθρο Σχόλια επι 

των προδιαγραφών (Α/Α 4.2)  Ημ/νία 22/09/2021 

Αξιότιμοι Κφριοι, 

 

Ζπειτα από προςεκτικι μελζτθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αναφορικά με τθν ΔΘΜΟΣΛΑ 

ΔΛΑΒΟΥΛΕΥΣΘ για τθν «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑTAΣTΑΣΘ ΛΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

(CPV 33167000-8)» και ςυγκεκριμζνα για το είδοσ 4.2 «ΟΥΟΛΟΓΛΚΟΣ ΡΥΓΟΣ» και 

ςεβόμενοι πάντα το ζργο τθσ Επιτροπισ ςφνταξθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, επικυμοφμε να 

προτείνουμε τθν τροποποίθςθ οριςμζνων από αυτϊν, αποςκοπϊντασ πάντα ςτθν 

διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτόν προσ όφελοσ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Οι εν λόγω 

προδιαγραφζσ ςτο ςφνολό τουσ περιγράφουν ςφςτθμα του καταςκευαςτικοφ οίκου STORZ 

με αποτζλεςμα εάν παραμείνουν ζτςι να μθν μπορεί να ςυμμετάςχει καμία άλλθ εταιρεία 

ςε περίπτωςθ προκιρυξθσ δθμόςιου διαγωνιςμοφ.   

  

Θ εταιρεία μασ αντιπροςωπεφει ςτθν Ελλάδα τον παγκοςμίου φιμθσ Γερμανικό 

καταςκευαςτικό οίκο Richard WOLF, ωςτόςο με τισ δεδομζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

εμποδίηεται θ ςυμμετοχι μασ ςε αυτόν. 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 από 

αυτϊν ωσ ακολοφκωσ: 

 

i. ΡΟΓΛΑΓΑΦΘ ΒΛΝΤΕΟ-ΕΡΕΞΕΓΑΣΤΘ  ΚΑΜΕΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΘ, ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ 4Κ. 

 

• Στθν παράγραφο 2 ηθτείται: «Να παρζχει ο βαςικόσ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ τθ 

δυνατότθτα μελλοντικισ αναβάκμιςθσ και προςκικθσ ςτθν ιδθ υπάρχουςα υποδομι, νζων 

τεχνολογιϊν απεικόνιςθσ (όπωσ τεχνολογίασ 3D, φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ PDD και 

φκοριςμοφ εγγφσ υπερφκρου NIR-ICG, κλπ), χωρίσ τθν απαίτθςθ license ι ςχετικισ 

χρζωςθσ.» 

 

Θ ωσ άνω προδιαγραφι αποκλείει το ςφνολο των προμθκευτϊν εκτόσ από τον 

εργοςταςιακό οίκο STORZ κακϊσ ηθτείται να δζχεται μελλοντικι αναβάκμιςθ ςε 3D ςτθν 

υπάρχουςα υποδομι.  Τθν ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ τθν καλφπτει μόνο μία εταιρεία. 

Επιπλζον το βαςικότερο είναι ότι ςτισ ουρολογικζσ επεμβάςεισ δεν χρθςιμοποιείται 3D και 

επιπροςκζτωσ δεν διατίκενται ουρολογικζσ οπτικζσ 3D. Ρροτείνουμε να τροποποιθκεί ωσ 

εξισ: 
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«Να παρζχει ο βαςικόσ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ τθ δυνατότθτα μελλοντικισ 

αναβάκμιςθσ και προςκικθσ ςτθν ιδθ υπάρχουςα υποδομι, νζων τεχνολογιϊν 

απεικόνιςθσ (όπωσ τεχνολογίασ φωτοδυναμικισ διάγνωςθσ PDD και φκοριςμοφ εγγφσ 

υπερφκρου NIR-ICG, κλπ), χωρίσ τθν απαίτθςθ license ι ςχετικισ χρζωςθσ.» 

 

• Στθν παράγραφο 3 ηθτείται: «Να παρζχει ο βαςικόσ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ τθ 

δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ςφνδεςθσ και απεικόνιςθσ πολλαπλϊν ενδοςκοπικϊν οργάνων, 

όλων των τφπων για χριςθ από οποιαδιποτε χειρουργικι ειδικότθτα (άκαμπτα 

ενδοςκόπια, εφκαμπτα ινοπτικά ενδοςκόπια, άκαμπτα βιντεο-ενδοςκόπια, εφκαμπτα 

βίντεο-ενδοςκόπια, εξωςκόπια 2D και 3D, κλπ) χωρίσ τθν απαίτθςθ license ι ςχετικισ 

χρζωςθσ. Να αναφερκεί θ μζκοδοσ προσ αξιολόγθςθ» 

 

Θ ωσ άνω προδιαγραφι αποκλείει το ςφνολο των προμθκευτϊν εκτόσ από τον 

εργοςταςιακό οίκο STORZ κακϊσ ηθτείται ταυτόχρονθ ςφνδεςθ και απεικόνιςθσ πολλαπλϊν 

ενδοςκοπικϊν οργάνων. Θ εν λόγω απαίτθςθ μάλιςτα είναι άνευ ουςίασ κακϊσ ςε μια 

ουρολογικι επζμβαςθ δεν χρθςιμοποιείται παραπάνω από ζνα ενδοςκόπιο. Επιπλζον 

κακότι ο πφργοσ είναι ουρολογικόσ ηθτοφνται αρκετά παραπάνω είδθ τα οποία δεν 

ςυνάδουν με ουρολογικό πφργο (π.χ. εξωςκόπια, άκαμπτα βινετεοενδοςκόπια κλπ.) 

Ρροτείνουμε να τροποποιθκεί ωσ εξισ: 

 

«Να παρζχει ο βαςικόσ προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ και 

απεικόνιςθσ πολλαπλϊν ενδοςκοπικϊν οργάνων, όλων των τφπων για χριςθ από 

οποιαδιποτε χειρουργικι ειδικότθτα (άκαμπτα ενδοςκόπια, εφκαμπτα ινοπτικά 

ενδοςκόπια, εφκαμπτα βίντεο-ενδοςκόπια κλπ) χωρίσ τθν απαίτθςθ license ι ςχετικισ 

χρζωςθσ. Να αναφερκεί θ μζκοδοσ προσ αξιολόγθςθ» 

 

• Στθν παράγραφο 5.f ηθτείται: «Να ζχει τθν δυνατότθτα ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ 

και παρακολοφκθςθσ ςτθν οκόνθ τθσ ανεπεξζργαςτθσ και τθσ ψθφιακά επεξεργαςμζνθσ 

εικόνασ, για καλφτερθ εποπτεία» 

 

Θ ωσ άνω προδιαγραφι αποκλείει το ςφνολο των προμθκευτϊν εκτόσ από τον 

εργοςταςιακό οίκο STORZ κακϊσ ηθτείται ταυτόχρονθ απεικόνιςθ και παρακολοφκθςθ ςτθν 

οκόνθ τθσ ανεπεξζργαςτθσ και τθσ ψθφιακά επεξεργαςμζνθσ εικόνασ. Ρροτείνουμε να 

τροποποιθκεί ωσ εξισ: 

 

«Να ζχει τθν δυνατότθτα απεικόνιςθσ και παρακολοφκθςθσ ςτθν οκόνθ τθσ 

ανεπεξζργαςτθσ και τθσ ψθφιακά επεξεργαςμζνθσ εικόνασ, για καλφτερθ εποπτεία» 
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• Στθν παράγραφο 16  ηθτείται: «Να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με άκαμπτα και 

εφκαμπτα βίντεο-ενδοςκόπια και εξωςκόπια, τεχνολογίασ CMOS και CCD, όλων των 

ειδικοτιτων και διαςτάςεων (λαπαροςκοπικά, ουρολογικά, γυναικολογικά, κλπ) και κάκε 

τεχνολογίασ (π.χ. 2DfullHD, 3DfullHD, 4K κλπ).» 

 

Θ ωσ άνω προδιαγραφι αποκλείει το ςφνολο των προμθκευτϊν εκτόσ από τον 

εργοςταςιακό οίκο STORZ κακϊσ ηθτείται δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ενδοςκόπια 3D και 

εξωςκόπια.  Τθν ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ τθν καλφπτει μόνο μία εταιρεία. Επιπλζον το 

βαςικότερο είναι ότι ςτισ ουρολογικζσ επεμβάςεισ δεν χρθςιμοποιείται 3D και 

επιπροςκζτωσ δεν διατίκενται άκαμπτα βίντεο-ενδοςκόπια ουρολογικά και ουρολογικζσ 

οπτικζσ 3D. Ρροτείνουμε να τροποποιθκεί ωσ εξισ: 

 

«Να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με εφκαμπτα βίντεο-ενδοςκόπια, τεχνολογίασ CMOS και 

CCD, όλων των ειδικοτιτων και διαςτάςεων (λαπαροςκοπικά, ουρολογικά, γυναικολογικά, 

κλπ) και κάκε τεχνολογίασ (π.χ. 2DfullHD, 4K κλπ).» 

 

• Στθν παράγραφο 19.a  ηθτείται: «τον ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν και πλοιγθςθσ 

ςτο μενοφ τθσ κάμερασ» 

 

Θ ωσ άνω προδιαγραφι αποκλείει το ςφνολο των προμθκευτϊν εκτόσ από τον 

εργοςταςιακό οίκο STORZ κακϊσ ηθτείται δυνατότθτα πλοιγθςθσ ςτο μενοφ τθσ κάμερασ 

μζςω τθσ κεφαλισ τθσ κάμερασ.  Σε όλεσ τισ κάμερεσ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά θ 

πλοιγθςθ ςτο μενοφ γίνεται από τον επεξεργαςτι τθσ κάμερασ είτε μζςω ενςωματωμζνθσ 

οκόνθσ αφισ είτε μζςω κομβίων. Ρροτείνουμε να τροποποιθκεί ωσ εξισ: 

 

«τον ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν τθσ κάμερασ» 

 

ii. ΜΟΝΛΤΟ ΜΕ ΕΥΕΛΑ ΕΡΛΡΕΔΘ ΟΚΟΝΘ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘΣ full-HD (1080p). 

 

Ενϊ ηθτείται επεξεργαςτισ με ανάλυςθ 4Κ μάλλον εκ παραδρομισ ηθτείται μόνιτορ 

ανάλυςθσ Full-HD. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τισ παρακάτω αλλαγζσ ϊςτε να ςυνάδει 

το μόνιτορ με τθν ανάλυςθ του επεξεργαςτι 
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• Στθν παράγραφο 3  ηθτείται: «Να λειτουργεί απαραίτθτα με τεχνολογία 

απεικόνιςθσ fullHD (full High Definition) με ανάλυςθ 1920 x 1080.» 

 

Ρροτείνουμε τθν διαμόρφωςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ: 

 

«Να λειτουργεί απαραίτθτα με τεχνολογία απεικόνιςθσ 4Κ με ανάλυςθ 3840 x 2160.» 

 

iv. ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ ΤΟΧΘΛΑΤΟΥ (TROLLEY) ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

• Στθν παράγραφο 4 ηθτείται: «Να ζχει ράφια πλάτουσ τουλάχιςτον  600 χιλ. ϊςτε να 

τοποκετοφνται ει δυνατόν δφο ςυςκευζσ ανά ράφι, θ μία δίπλα ςτθν άλλθ.» 

 

Θ ωσ άνω προδιαγραφι προςδιορίηει τροχιλατο του οίκου STORZ. Μάλιςτα δεν υφίςταται 

λόγοσ να προςδιορίηεται το πλάτοσ του ραφιοφ κακϊσ ο κάκε οίκοσ ςίγουρα καταςκευάηει 

τροχιλατα ϊςτε να δζχεται τισ ςυςκευζσ που προμθκεφει ο ίδιοσ. Ρροτείνουμε τθν 

τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ: 

«Να ζχει ράφια ϊςτε να τοποκετοφνται ει δυνατόν δφο ςυςκευζσ ανά ράφι.» 

• Στθν παράγραφο 8 ηθτείται: «Να διακζτει ςυρτάρι φφλαξθσ και αποκικευςθσ ειδϊν 

με κλειδαριά» 

Θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι ςε ςυνδυαςμό με τισ προθγοφμενεσ προςδιορίηει τροχιλατο 

του οίκου STORZ. Ρροτείνουμε τθν τροποποίθςθ τθσ προδιαγραφισ ωσ εξισ: 

«Να διακζτει ςυρτάρι φφλαξθσ και αποκικευςθσ ειδϊν» 

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθν εξζταςθ των παρατθριςεϊν μασ.  

Είμαςτε ςτθν διάκεςι ςασ για τθν παροχι οποιαςδιποτε διευκρίνιςθσ. 

Με εκτίμθςθ, 

Γιϊργοσ Χρονάκθσ 

Senior Product Manager 

Ενδοςκοπικό τμιμα 
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12. Πνομα MEDIC PLAN HEALTH PROJECT  Email biomed@medic-plan.com 

 Άρθρο Β’ Διαβοφλευςη Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για το είδοσ Α/Α 

4.4 Ρλυντήριο Ενδοςκοπίων Αυτόματο  Ημ/νία 22/09/2021 

Κφριοι, 

  

Αναφερόμενοι ςτθ Β’ Διαβοφλευςθ για τθν προμικεια Λατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για 

το είδοσ Α/Α 4.4 Ρλυντιριο Ενδοςκοπίων Αυτόματο, ςασ υποβάλλουμε τισ παρατθριςεισ 

μασ προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ για τθν ςφναψθ των 

τελικϊν προδιαγραφϊν και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε διακιρυξθ για τθν προμικεια του 

είδουσ. Αναλυτικότερα:  

Ραράγραφοσ 14: H ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι είναι περιοριςτικι και πικανϊσ αποτελεί 

χαρακτθριςτικό ςυγκεκριμζνου μοντζλου πλυντθρίου ενδοςκοπίων. Το πρότυπο ΕΝ ISΟ 

15883 δεν απαιτεί τθν φπαρξθ τζτοιου προγράμματοσ οπότε προτείνεται θ απαλοιφι τθσ εν 

λόγω παραγράφου των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

Ρροτείνεται θ προςκικθ τθσ εξισ παραγράφου, προσ αναβάκμιςθ των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του πλυντθρίου: 

«Το πλυντιριο να λειτουργεί με τθ μζκοδο τθσ «ψυχρισ απολφμανςθσ» και «υγρισ 

αποςτείρωςθσ», ϊςτε να καλφπτονται τα πρότυπα ISO 15883-4 και ISO 14937 αντίςτοιχα. 

Να προτακοφν τα ςχετικά ςυμβατά υγρά απολυμαντικά.» 

Ανακεφαλαιϊνοντασ και με ςκοπό τθ δυνατότθτα ευρφτθτασ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, 

παρακαλοφμε όπωσ λθφκοφν υπόψθ όςο τεκμθριωμζνα αναφζρονται ανωτζρω. 

Με εκτίμθςθ, 

Για τθ MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΛΚΕ 

Άγουροσ Ραναγιϊτθσ 

(Μθχανικόσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ – Τμιμα Ρωλιςεων) 

   

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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