
 

ρφιηα  

Όλνκα 
Bayer Δλλάρ 

ΑΒΔΔ 

Email 
bhri@bayer.com 

Άξζξν σόλια και 

παπαηηπήζειρ επί ηων 

πποδιαγπαθών: 

Ζκ/λία 
27/09/2018 

Αμηφηηκε/ε θχξηε/α, ε ζπλέρεηα ηεο Γεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα πγθξνηήκαηνο 

Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ MRI (1.5 TESLA) (CPV: 

33113000-5) κε ΑΡ.ΠΡΩΣ.:19141/17-9-18, ζάο 

παξαζέηνπκε θάησζη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

εηαηξείαο καο αλαθνξηθά κε: ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ 

ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ 1.5Σ 12 ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ "Να 

πξνζθεξζεί εγρπηήο θαηάιιεινο γηα Μαγλεηηθφ 

ηνκνγξάθν, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη παξαγσγήο. Να 

δηαζέηεη θνλζφια ρεηξηζκνχ γηα απεηθφληζε φισλ ησλ 

παξακέηξσλ έγρπζεο. Να δηαζέηεη δχν έκβνια (έλα γηα θάζε 

ζχξηγγα) ελζσκαησκέλα ζε κηα θεθαιή ε νπνία λα δέρεηαη 

δχν ζχξηγγεο ηαπηφρξνλα, κηα γηα ην ζθηαγξαθηθφ θαη κηα 

γηα ηνλ νξφ. Να δηαζέηεη θαηάιιειε ηερλνινγία 

επηθνηλσλίαο κε ην ρεηξηζηήξην ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Μαγλεηηθνχ πεδίνπ θαη ε νπνία λα 

αλαθεξζεί" Ζ εηαηξεία Bayer Διιάο ΑΒΔΔ πξνηείλεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ σο 

αθνινχζσο: 1. Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πιήξεο, 

ηξνρήιαηνο, θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ 

καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ, καγλεηηθήο έληαζεο πεδίνπ 

ηνπιάρηζηνλ 1.5Σ 2. Να πξαγκαηνπνηεί έγρπζε 

ζθηαγξαθηθνχ ζε 1 - 6 πξνγξακκαηηδφκελεο θάζεηο γηα θάζε 

πξσηφθνιιν 3. Να δηαζέηεη δπν έκβνια (έλα γηα θάζε 

ζχξηγγα) ελζσκαησκέλα ζε κηα θεθαιή ε νπνία λα δέρεηαη 

δπν (2) ζχξηγγεο ηαπηφρξνλα, κηα γηα ην ζθηαγξαθηθφ θαη 

κηα γηα νξφ 4. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο 

πξνψζεζεο θαη επαλαθνξάο ηνπ εκβφινπ θαηά ηελ 

πξνζάξηεζε θαη αθαίξεζε ηεο ζχξηγγαο 5. Να δηαζέηεη 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεχζε

σλ 
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θνλζφια κε έγρξσκε νζφλε ηχπνπ Touch Screen ζηελ 

θνλζφια ρεηξηζκνχ ηνπ Μαγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ, απφ ηελ 

νπνία λα πξαγκαηνπνηείηαη πιήξεο πξνγξακκαηηζκφο θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο έγρπζεο 6. Ο ξπζκφο ξνήο λα είλαη 

πξνγξακκαηηδφκελνο απφ 0.01 έσο 10 ml/sec κε βήκα 

ηνπιάρηζηνλ 0.1 ml / sec 7. Να δηαζέηεη ηε ιεηηνπξγία Keep 

Vein Open (KVO) γηα παξνρή νξνχ πξνγξακκαηηδφκελεο 

δηάξθεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο έγρπζεο. 8. Ζ 

ζχλδεζε ηεο κνλάδαο ηεο θεθαιήο κε ηελ θνλζφια λα 

γίλεηαη κέζσ νπηηθήο ίλαο, ή άιινπ αμηφπηζηνπ ηξφπνπ πνπ 

δελ πξνθαιεί παξεκβνιέο 9. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο 

ζπλερνχο παξνρήο ηάζεσο ζηελ κνλάδα ηεο θεθαιήο ψζηε 

λα κελ απαηηείηαη ε αιιαγή κπαηαξίαο ή κεηαθνξά ηνπ 

εγρπηή εθηφο αίζνπζαο γηα θφξηηζε 10. Να δηαζέηεη 

ινγηζκηθφ ππνινγηζκνχ δνζνινγίαο ζθηαγξαθηθνχ κέζνπ κε 

βάζε ην βάξνο ηνπ αζζελή θαη επίζεο ππνινγηζκφ ηνπ e-

GFR 11. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο δηάγλσζεο 

θαη επηζθεπήο κέζσ αζθαινχο ζχλδεζεο ζην internet ζε 

πεξίπησζε βιάβεο, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο 12. Σν 

πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην 

πξφηππν DICOM 3.0 γηα ζπλεξγαζία κε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ (π.ρ PACS server) 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε ή 

ζπκπιήξσζε. Με εθηίκεζε, Bayer Διιάο ΑΒΔΔ  

 

Όλνκα 
ARMOR 

AE 

Email 
support@armor.gr 

Άξζξν Γημόζια διαβούλεςζη 

ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην 

ππομήθεια ςγκποηήμαηορ 

Μαγνηηικού ςνηονιζμού MRI 

(1.5 TESLA) 

Ζκ/λία 
01/10/2018 

Αμηφηηκνη/εο θχξηνη/εο, ηo πιαίζην ηεο Γεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηελέξγεηα 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα πγθξνηήκαηνο 

Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ MRI (1.5 TESLA) (CPV: 

33113000-5) κε Αξ. 19141/17-9-18 αλαθνξηθά κε: Α/Α 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 12 ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΑ Να 

πξνζθεξζεί εγρπηήο θαηάιιεινο γηα Μαγλεηηθφ 

ηνµνγξάθν, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη παξαγσγήο. Να 

δηαζέηεη θνλζφια ρεηξηζµνχ γηα απεηθφληζε φισλ ησλ 

παξαµέηξσλ έγρπζεο. Να δηαζέηεη δχν έµβνια (έλα γηα 

θάζε ζχξηγγα) ελζσµαησµέλα ζε µηα θεθαιή ε νπνία λα 

δέρεηαη δχν ζχξηγγεο ηαπηφρξνλα, µηα γηα ην ζθηαγξαθηθφ 

θαη µηα γηα ηνλ νξφ. Να δηαζέηεη θαηάιιειε ηερλνινγία 

επηθνηλσλίαο µε ην ρεηξηζηήξην ψζηε λα µελ επεξεάδεηαη 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ µαγλεηηθνχ πεδίνπ θαη ε νπνία λα 

αλαθεξζεί. Ζ εηαηξεία καο ARMOR ΑΔ κε ην επηζηεκνληθφ 

θαη εμεηδηθεπκέλν ηεο πξνζσπηθφ αληηπξνζσπεχεη ηνπο 

πιένλ ηερλνινγηθά ζχγρξνλνπο εγρπηέο ζθηαγξαθηθνχ 

κέζνπ θαη θπζηνινγηθνχ νξνχ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 



κεραλεκάησλ(καγλεηηθνπο αμνληθνχο, θιπ.), νη νπνίνη 

ππεξθαιχπηνπλ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζην παξαπάλσ δηαγσληζκφ. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ρξεηαζηείηε. Με ηηκή, ARMOR 

AE  

 

Όλνκα GE 

HEALTHCARE 
Email 
Alexios.Giakoumelos@ge.com 

Άξζξν 
Γιαβούλεςζη 

Σεσνικών 

πποδιαγπαθών 

Μαγνηηικού 

Σομογπάθος 

Νοζοκομείος 

Μεηαξά. 

Ζκ/λία 
02/10/2018 

Γηαβνχιεπζε Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Μαγλεηηθνχ 

Σνκνγξάθνπ Ννζνθνκείνπ Μεηαμά. 5 χζηεκα 

Βαζκηδσηψλ Πεδίσλ Μέγηζηε έληαζε πεδίνπ (ΜΔΠ) ζηνπο 

άμνλεο x,y,z, ζε mT/m. Να αλαθεξζεί επίζεο θαη ε effective 

ηηκή γηα θάζε άμνλα. ΜΔΠ ≥33 Effective ≥57 Πξνηείλνπκε 

αχμεζε ηεο πξνδηαγξαθήο κέγηζηεο έληαζεο βαζκηδσηνχ 

πεδίνπ απφ 33mT/m θαη αληίζηνηρα ηεο effective ηηκήο 

57mT/m ζε 36mT/m θαη αληίζηνηρα effective 62mT/m. Ζ 

αχμεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ βαζκηδσηνχ πεδίνπ ζα 

πξνζθέξεη αλψηεξα θιηληθά απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο 

απαηηεηηθέο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο φπσο ε δηάρπζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ζε έλα νγθνινγηθφ 

λνζνθνκείν. Με ηελ πξνηεηλφκελε βειηίσζε ηεο 

πξνδηαγξαθήο ε εηαηξεία καο ζα πξνζθέξεη ην ηειεπηαίαο 

θαη κνλαδηθήο ηερλνινγίαο ζχζηεκα βαζκηδσηψλ πεδίσλ 

“Ultra-High Efficiency Gradient Coil system” πνπ 

επηηπγράλεη αλψηεξα θιηληθά απνηειέζκαηα. Πξνηεηλφκελε 

δηαηχπσζε: Μέγηζηε έληαζε πεδίνπ (ΜΔΠ) ζηνπο άμνλεο 

x,y,z, ζε mT/m. Να αλαθεξζεί επίζεο θαη ε effective ηηκή 

γηα θάζε άμνλα. ΜΔΠ ≥36 Effective ≥62 5 χζηεκα 

Βαζκηδσηψλ Πεδίσλ Μέγηζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο έληαζεο 

πεδίνπ (ξπζκφο αλφδνπ), ζηνπο άμνλεο x,y,z, T/m/sec. Να 

αλαθεξζεί επίζεο θαη ε effective ηηκή γηα θάζε άμνλα. 

Ρπζκφο αλφδνπ ≥120 Effective ≥208 Πξνηείλνπκε αχμεζε 

ηεο πξνδηαγξαθήο κέγηζηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο βαζκηδσηνχ 

πεδίνπ απφ 120T/m/s θαη αληίζηνηρα ηεο effective ηηκήο 

208T/m/s ζε 150T/m/s θαη αληίζηνηρα effective 259T/m/s. Ζ 

αχμεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ βαζκηδσηνχ πεδίνπ ζα επηθέξεη 

αλψηεξα θιηληθά απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο απαηηεηηθέο 

απεηθνληζηηθέο ηερληθέο φπσο ε δηάρπζε πνπ παξνπζηάδεηαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκε ζε έλα νγθνινγηθφ λνζνθνκείν. Με ηελ 

πξνηεηλφκελε βειηίσζε ηεο πξνδηαγξαθήο ε εηαηξεία καο 

ζα πξνζθέξεη ην ηειεπηαίαο θαη κνλαδηθήο ηερλνινγίαο 

ζχζηεκα βαζκηδσηψλ πεδίσλ “Ultra-High Efficiency 

Gradient Coil system” πνπ επηηπγράλεη αλψηεξα θιηληθά 



απνηειέζκαηα. Πξνηεηλφκελε δηαηχπσζε: Μέγηζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο έληαζεο πεδίνπ (ξπζκφο αλφδνπ), ζηνπο άμνλεο 

x,y,z, T/m/sec. Να αλαθεξζεί επίζεο θαη ε effective ηηκή γηα 

θάζε άμνλα. Ρπζκφο αλφδνπ ≥150 Effective ≥259 7 Πελία 

Να πξνζθεξζνχλ πνιπθάλαια πελία γηα ηηο αθφινπζεο 

ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο: Αξηζκφο αλεμαξηήησλ θαλαιηψλ: 

Πελίν/α γηα εμεηάζεηο θεθαιήο/απρέλα/ ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο ≥16 ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο ηα πελία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εμεηάζεηο 

θεθαιήο, απρέλα, ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, είλαη ηππηθά δχν 

πελία, έλα θεθαιήο/απρέλα (λεπξαγγεηαθφ) θαη έλα γηα ηελ 

ζσξαθηθή θαη νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ην 

νπνίν ηππηθά είλαη ελζσκαησκέλν ζην εμεηαζηηθφ ηξαπέδη 

θαη δελ απαηηείηαη ε αθαίξεζή ηνπ γηα ηελ δηεμαγσγή 

νπνηαζδήπνηε εμέηαζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαιχπηεηαη φιν 

ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη βειηηψλεηαη ε ξνή 

εξγαζηψλ. Σα πελία απηά πξνζθέξνληαη κε ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ 

επηηξέπνληαο θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε απεηθφληζε. 

Πξνηείλνπκε λα πξνδηαγξαθνχλ μερσξηζηά ηα δχν πελία θαη 

λα απμεζεί ν αξηζκφο αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ζε 

θαη‟ειάρηζην 20 γηα ην πελίν θεθαιήο/απρέλα 

(λεπξαγγεηαθφ) θαη 32 γηα ην ελζσκαησκέλν ζην εμεηαζηηθφ 

ηξαπέδη πελίν ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Οη πξνηεηλφκελεο 

αιιαγέο δελ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Πξνηεηλφκελε 

δηαηχπσζε Να πξνζθεξζνχλ πνιπθάλαια πελία γηα ηηο 

αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο: Πελίν γηα εμεηάζεηο 

θεθαιήο/απρέλα (λεπξαγγεηαθφ) Αξηζκφο αλεμαξηήησλ 

θαλαιηψλ:≥20 Πελίν γηα εμεηάζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

Αξηζκφο αλεμαξηήησλ θαλαιηψλ:≥32 7 Πελία Να 

πξνζθεξζνχλ πνιπθάλαια πελία γηα ηηο αθφινπζεο 

ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο: Πελίν γηα εμεηάζεηο Μαζηνχ 

(Ακθηπιεπξφηεηα) Αξηζκφο αλεμαξηήησλ θαλαιηψλ: ≥15 

Εεηνχκε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ 

ηνπ πελίνπ καζηνχ απφ ≥15 ζε ≥8 γηα λα επηηξαπεί ζηελ 

εηαηξεία καο λα πξνζθέξεη ζηνλ δηαγσληζκφ. To πελίν 

καζηνχ 8 αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ πνπ πξνζθέξνπκε είλαη 

ζπκβαηφ κε βηνςία κε φια ηα δηαηηζέκελα θαλάιηα θαη 

επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ησλ πιένλ απαηηεηηθψλ 

εμεηαζηηθψλ πξσηνθφιισλ (δηάρπζε, sub-millimeter 

απεηθφληζε 3D, ηαρέα δπλακηθά πξσηφθνιια, θα) 

Πξνηεηλφκελε δηαηχπσζε: Να πξνζθεξζνχλ πνιπθάλαια 

πελία γηα ηηο αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο: Πελίν γηα 

εμεηάζεηο Μαζηνχ (Ακθηπιεπξφηεηα) Αξηζκφο 

αλεμαξηήησλ θαλαιηψλ: ≥8  

 

Όλνκα GE 

HEALTHCARE 
Email 
Alexios.Giakoumelos@ge.com 

Άξζξν 
Γιαβούλεςζη 

Ζκ/λία 
02/10/2018 



Σεσνικών 

πποδιαγπαθών 

Μαγνηηικού 

Σομογπάθος 

Νοζοκομείος 

Μεηαξά. 

Να πξνζθεξζνχλ πνιπθάλαια πελία γηα ηηο αθφινπζεο 

ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο: Πελίν ελδννξζηθφ γηα εμεηάζεηο 

πξνζηάηε Αξηζκφο αλεμαξηήησλ θαλαιηψλ:> 4 Ζ εηαηξεία 

καο δελ δηαζέηεη ελδννξζηθφ πελίν πξνζηάηε. Οη εμεηάζεηο 

πξνζηάηε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ ζπλδπαζηηθή ρξήζε 

ησλ πελίσλ θνηιίαο θαη ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

(ελζσκαησκέλν πελίν ζηελ εμεηαζηηθή ηξάπεδα) κε κεγάιν 

αξηζκφ αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ιήςεο θαη παξακέηξνπο 

απεηθφληζεο ζχκθσλεο κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

νδεγηψλ εμέηαζεο πξνζηάηε PIRADS, V2. H ρξήζε 

ελδννξζηθνχ πελίνπ πξνζηάηε δελ ζα πξνζδψζεη επηπιένλ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ζην ζχζηεκα καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαη 

επηπιένλ δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ. Δγγχεζε θαη δηάξθεηα εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο 5 έηε (Πιήξεο εγγχεζε) ηνλ δεδνκέλν 

πξνυπνινγηζκφ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξνζθνξά 

ζπζηήκαηνο ηεο δεηνχκελεο θαηεγνξίαο, πξνδηαγξαθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ κε πιήξε 5εηή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

απφ ηελ εηαηξεία καο. Πξνηείλνπκε ηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο απφ 5 ζε 2 έηε. 

Πξνηεηλφκελε δηαηχπσζε: Δγγχεζε θαη δηάξθεηα εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 έηε (Πιήξεο εγγχεζε)  

 

Όλνκα 
ΠΡΩΣΟΝ ΑΔ 

Email 
idiakou@protoncy.gr 

Άξζξν σόλια επι 

ηων πποδιαγπαθών 
Ζκ/λία 
02/10/2018 

Πξνο ΓΔΝΗΚΟ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΠΔΗΡΑΗΑ «ΜΔΣΑΞΑ» ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

Αξ.Πξση.: 0000002762 Αζήλα, 2 Οθησβξίνπ 2018 Θέκα: 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ Πξφζθιεζε 

Τπνβνιήο Σερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πγθξνηήκαηνο Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ MRI (1.5 

TESLA) . Αμηφηηκνη θχξηνη, ε ζπλέρεηα ηνπ ππ΄αξηζκ. 

Πξση.: 19141/17-9-18 εγγξάθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο 

ζρεηηθά κε ηελ Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο 

Γηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα «πγθξνηήκαηνο 

Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ MRI (1.5 TESLA)» ζαο 

απνζηέιινπκε ηηο παξαηεξήζεηο επί ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ. Ζ ηερλνινγία ζηνλ ρψξν ηεο 

αθηηλνδηαγλσζηηθήο απεηθφληζεο εμειίζζεηαη κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο θαη θάζε ρξφλν παξνπζηάδνληαη λέεο ηερλνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο ελψ ηα ζπζηήκαηα ησλ καγλεηηθψλ 

ηνκνγξάθσλ ζπλερψο αλαβαζκίδνληαη. Οη ππν δηαβνχιεπζε 



πξνδηαγξαθέο δελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 

καο ζηελ επηθείκελε πξνκήζεηα, παξφηη δηαζέηεη έλα απφ ηα 

πιένλ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα Μαγλεηηθψλ Σνκνγξάθσλ 1.5 

Σ ηεο νηθνγέλεηαο Vantage 1.5 T ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ Canon Medical Systems. πλεπψο ζα ζέιακε λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα ζεκεία, ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ψζηε λα επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή 

ηεο εηαηξείαο καο ζηνλ επηθείκελν δηαγσληζκφ. 1. ηελ 

παξάγξαθν πνπ αθνξά ζηα πελία θαη ζηελ ππνπαξάγξαθν 

γηα ην Πελίν γηα εμεηάζεηο ψκνπ απαηηείηαη αξηζκφο 

αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ≥ 8. O Μαγλεηηθφο ηνκνγξάθνο ηεο 

νηθνγέλεηαο Vantage 1.5 T ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

Canon Medical Systems δηαζέηεη πελίν γηα εμεηάζεηο ψκνπ 

6 αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ιήςεο. πλεπψο ζα ζέιακε λα 

ηξνπνπνηεζεί ε παξαπάλσ πξνδηαγξαθή σο εμήο : «Πελίν 

γηα εμεηάζεηο ψκνπ, αξηζκφο αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ≥ 6» 2. 

ηελ παξάγξαθν πνπ αθνξά ζηα πελία θαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν γηα ην Πελίν γηα εμεηάζεηο γφλαηνο 

απαηηείηαη αξηζκφο αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ≥ 15. O 

Μαγλεηηθφο ηνκνγξάθνο ηεο νηθνγέλεηαο Vantage 1.5 T ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Canon Medical Systems δηαζέηεη 

πελίν γηα εμεηάζεηο γφλαηνο 6 αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ 

ιήςεο. πλεπψο ζα ζέιακε λα ηξνπνπνηεζεί ε παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθή σο εμήο : «Πελίν γηα εμεηάζεηο γφλαηνο, 

αξηζκφο αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ≥ 6» 3. ηελ παξάγξαθν 

πνπ αθνξά ζηα πελία θαη ζηελ ππνπαξάγξαθν γηα ην Πελίν 

γηα εμεηάζεηο καζηνχ απαηηείηαη αξηζκφο αλεμάξηεησλ 

θαλαιηψλ ≥ 15. O Μαγλεηηθφο ηνκνγξάθνο ηεο νηθνγέλεηαο 

Vantage 1.5 T ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Canon Medical 

Systems δηαζέηεη πελίν γηα εμεηάζεηο καζηνχ 8 

αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ιήςεο. πλεπψο ζα ζέιακε λα 

ηξνπνπνηεζεί ε παξαπάλσ πξνδηαγξαθή σο εμήο : «Πελίν 

γηα εμεηάζεηο καζηνχ, αξηζκφο αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ≥ 8» 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ Θα ζέιακε λα επηζεκαλνπκε φηη ζε 

κηα δεκφζηα πξνκήζεηα ε επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή κε 

λέεο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη πάληα 

πξνο φθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δηδηθφηεξα δελ 

κπνξεί λα απνθιείεηαη έλαο θαηαζθεπαζηήο φπσο ε Canon 

Medical Systems ε νπνία είλαη πξσηνπφξνο ζηελ εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο ηεο Ηαηξθήο Απεηθφληζεο, δηαζέηνληαο κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο εγθαηεζηεκέλεο βάζεηο ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη Παγθφζκηα ζε Παλεπηζηεκηαθά θαη κεγάια 

Κεληξηθά Ννζνθνκεία θαη θιηληθέο. Παξακέλνπκε ζηελ 

δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία. Με εθηίκεζε, 

Γηνλχζεο ηαζφπνπινο Product Manager Canon Medical 

Systems  
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Αμηφηηκνη θχξηνη, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο πεξί 

δηελέξγεηαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ λνζνθνκείσλ ηεο θαη ζρεηηθά 

κε ηηο ππφ δηαβνχιεπζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα ζέιακε 

λα θαηαζέζνπκε ηα παξαθάησ ζρφιηα. 1. Παξάγξαθνο 

ΓΔΝΗΚΑ Σν ζχζηεµα Μαγλεηηθήο Σνµνγξαθίαο λα είλαη 

µνληέιν ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πνπ λα θαιχπηεη θαη΄ 

ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αηηνχµελα ραξαθηεξηζηηθά , 

θαηλνχξγην, αµεηαρείξηζην, θαηάιιειν γηα λνζνθνµεηαθή 

ρξήζε θαη λα πεξηιαµβάλεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήµαηα 

γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. Να πξνζθεξζνχλ νη πιένλ 

ζχγρξνλεο θαη νινθιεξσµέλεο ηερληθέο, αθνινπζίεο θαη 

παθέηα επεμεξγαζίαο γηα θάζε µηα απν ηηο θαησηέξσ 

απαηηήζεηο ,πνπ δηαζέηεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο γηα ην 

πξνζθεξφµελν ζχζηεµα. H έθθξαζε „‟Να πξνζθεξζνχλ νη 

πιένλ ζχγρξνλεο θαη νινθιεξσκέλεο ηερληθέο, αθνινπζίεο 

θαη παθέηα επεμεξγαζίαο γηα θάζε κηα απφ ηηο θαησηέξσ 

απαηηήζεηο, πνπ δηαζέηεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο γηα ην 

πξνζθεξφκελν ζχζηεκα‟‟ είλαη αζαθέο , αθνχ ν θάζε 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθνο δηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ κνλαδηθέο 

ηερληθέο θαζηζηψληαο ηελ πξνζθνξά κε ζπγθξίζηκε κε απηή 

ηνπ αληαγσληζκνχ Με ζθνπφ ηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ, 

δηφηη αξθεηέο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο δηαζέηνπλ 

ζπγθξνηήκαηα, κε πξσηνπνξηαθέο θαη θαηλνηφκεο 

ηερλνινγίεο, πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηχπσζε ηεο 

παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο σο εμήο: Σν ζχζηεµα Μαγλεηηθήο 

Σνµνγξαθίαο λα είλαη µνληέιν ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πνπ 

λα θαιχπηεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αηηνχµελα 

ραξαθηεξηζηηθά , θαηλνχξγην, αµεηαρείξηζην, θαηάιιειν γηα 

λνζνθνµεηαθή ρξήζε θαη λα πεξηιαµβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα εμαξηήµαηα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. Να 

πξνζθεξζνχλ νινθιεξσκέλεο ζχγρξνλεο ηερληθέο, 

αθνινπζίεο θαη παθέηα επεμεξγαζίαο γηα θάζε απαίηεζε, γηα 

ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα θαη φπσο αλαιπηηθά δεηνχληαη 

αθνινχζσο, πνπ δηαζέηεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο. 2. 

Παξάγξαθνο 6 χζηεκα Ραδηνζπρλνηήησλ Αξηζµφο 

αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ ιήςεο >32 ε πεξίπησζε 

δηαζέζηµεο πιαηθφξµαο µε ηερλνινγία ςεθηνπνίεζεο ηνπ 

ζήµαηνο ζην πελίν (ή πιεζίνλ ηνπ πελίνπ) θαη φρη ζην 

µαγλήηε, αλεμάξηεηε ηνπ αξηζµνχ ησλ θαλαιηψλ, απηή λα 

πξνζθεξζεί ζηε βαζηθή ζχλζεζε. Ναη, λα δνζνχλ ζηνηρεία 

Με ζθνπφ ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

πελίσλ πξνηείλνπκε ν αξηζκφο αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ 

ιήςεο λα απμεζεί ζε ηνπιάρηζηνλ 40. Οπφηε ε πξνδηαγξαθή 



ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: Αξηζµφο αλεμάξηεησλ 

θαλαιηψλ ιήςεο >40 ε πεξίπησζε δηαζέζηµεο πιαηθφξκαο 

µε ηερλνινγία ςεθηνπνίεζεο ηνπ ζήµαηνο ζην πελίν (ή 

πιεζίνλ ηνπ πελίνπ) θαη φρη ζην µαγλήηε, αλεμάξηεηε ηνπ 

αξηζµνχ ησλ θαλαιηψλ, απηή λα πξνζθεξζεί ζηε βαζηθή 

ζχλζεζε ΝNαη, λα δνζνχλ ζηνηρεία 3. Παξάγξαθνο 7 Πελία 

Πελίν/α γηα εμεηάζεηο θεθαιήο/απρέλα/ ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο > 16 ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν δεηείηαη πελίν/α γηα 

εμεηάζεηο θεθαιήο / απρέλα/ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην πελίν απηφ κπνξεί λα είλαη 

εληαίν ή μερσξηζηά πελία γηα εγθέθαιν / απρέλα θαη 

ζπνλδπιηθή ζηήιε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά δηαζέηεη ε 

Δηαηξεία καο, ν πξνδηαγξαθφκελνο δεηνχκελνο ειάρηζηνο 

αξηζκφο ησλ 16 θαλαιηψλ είλαη ππεξβνιηθά κηθξφο , 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πξνδηαγξαθφκελν πελίν 

θαιχπηεη κηα αλαηνκηθή πεξηνρή πεξίπνπ 1,5m. πγθξηηηθά 

αλαθέξνπκε ην πξνδηαγξαθφκελν πελίν γφλαηνο φπνπ 

δεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 15 θαλάιηα , ην πελίν ψκνπ 8 

θαλάιηα , φπνπ θαιχπηνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο 

αλαηνκηθέο πεξηνρέο. Με ζθνπφ ηελ ξεαιηζηηθή 

πξνδηαγξαθή ηνπ πελίνπ γηα εμεηάζεηο θεθαιήο / απρέλα/ 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ε πξνδηαγξαθή απηή ζα πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: Πελίν/α γηα εμεηάζεηο 

θεθαιήο/απρέλα/ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο > 50 4. Παξάγξαθνο 

7 Πελία Πελίν ελδννξζηθφ γηα εμεηάζεηο πξνζηάηε > 4 Ζ 

Δηαηξεία καο δελ δηαζέηεη ελδννξζηθφ πελίν 4 θαλαιηψλ θαη 

ηίζεηαη εθηφο δηαγσληζκνχ. Άιισζηε νη εμεηάζεηο πξνζηάηε 

γίλνληαη πιένλ ην πνιπθάλαιν πελίν ζψκαηνο θαη φρη κε 

ελδννξζηθφ πελίν δηεπθνιχλνληαο έηζη θαη ηνλ εμεηαδφκελν 

αιιά παξέρνληαο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα εηθφλαο. Έηζη 

πξνηείλνπκε είηε ηελ δηαγξαθή ηνπ δεηνχκελνπ πελίνπ ή 

ηελ ηξνπνπνίεζε σο αθνινχζσο: Πελίν ελδννξζηθφ γηα 

εμεηάζεηο πξνζηάηε > 1 5. Παξάγξαθνο 14 Δίδε πξνο 

επηινγή Δγγχεζε θαη δηάξθεηα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

5 έηε (Πιήξεο εγγχεζε) Λακβάλνληαο ππφςε ηεο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε ην ινγηζκηθφ θαη 

πιηθφ κέξνο πνπ δεηείηαη (πελία, θαλάιηα, ινγηζκηθφ 

απεηθφληζεο θαη πξνγξάκκαηα, ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη 

επεμεξγαζίαο εηθφλαο , κεηαθνξά ηνχ BLESS ζε άιιν ρψξν 

, θ.ι.π. ) είλαη αδχλαηνλ γηα ηελ Δηαηξεία καο κε ην 

δηαηηζέκελν πξνυπνινγηζκφ ησλ 806.000 Δπξσ, λα 

πεξηιεθζεί εγγχεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα πέληε έηε. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε δεηνχκελε εγγχεζε ζα πξέπεη λα 

γίλεη ηνπιάρηζηνλ 2 έηε ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ζεκαληηθά νη πξνδηαγξαθέο. Οπφηε ε 

αλσηέξσ παξάγξαθνο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ζε: 

Δγγχεζε θαη δηάξθεηα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο > 2 έηε 

(πιήξεο εγγχεζε) Γηα ηελ εηαξεία, SIEMENS 

HEALTHCARE ΑΒΔΔ  



 
 

 

 
 

 


