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 Στην ενότητα Α. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 

 α) η προδιαγραφή 10 αναφέρει: 

 

10. Αντοχή μέγιστου φορτίου. Τουλάχιστον 100 Kg πάνω σε μια περιοχή διαμέτρου περίπου 

40mm. 
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Η ως άνω προδιαγραφή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 3 

κατασκευαστικοί οίκοι με επίσημη αντιπροσωπία στην Ελλάδα που πληρούν αυτήν την 

προδιαγραφή. Επίσης και η αιτιολογία της εν λόγω εταιρείας είναι λανθασμένη διότι η 

προδιαγραφή αναφέρεται σε αντοχή μέγιστου φορτίου 100 kg πάνω σε μια περιοχή δια-

μέτρου περίπου 40 mm,  η οποία σαφώς αναφέρεται στην αντοχή ενός συγκεκριμένου 

σημείου του flat panel  από την ασκηθείσα δύναμη με μέγιστη επιφάνεια της 40mm 

 

β) η προδιαγραφή 16 αναφέρει: 

16. Θα διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης τουλάχιστον 150 εικόνων στο flat panel.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η ως άνω προδιαγραφή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 3 

κατασκευαστικοί οίκοι με επίσημη αντιπροσωπία στην Ελλάδα που πληρούν  την εν λόγω 

προδιαγραφή. To βασικό πλεονέκτημα της αποθήκευσης μεγάλου αριθμού εικόνων στο 

flat panel είναι ότι με τον ίδιο ανιχνευτή μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλαπλές λήψεις 

σε πολλούς και διαφορετικούς ασθενείς χωρίς να είναι απαιτητή η σύνδεση με τον σταθμό 

εργασίας.  

 

Στην ενότητα Β. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 
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γ) η προδιαγραφή 5 αναφέρει: 

    

5. Θα έχει την δυνατότητα εγγραφής εικόνων ασθενών σε CD ή DVD σε PDI format. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η ως άνω προδιαγραφή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 3 

κατασκευαστικοί οίκοι με επίσημη αντιπροσωπία στην Ελλάδα που πληρούν την εν λόγω 

προδιαγραφή. Με τη δυνατότητα εξαγωγής των εικόνων σε DICOM PDI format επιτυγχά-

νεται η  αποστολή των εικόνων σε άλλη πρακτική ή τη δυνατότητα παροχής περαιτέρω 

μελέτης. 

 

δ) η προδιαγραφή 6 αναφέρει: 

6. Θα συνοδεύεται με οθόνη ≥ 32" inch 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η ως άνω προδιαγραφή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 3 

κατασκευαστικοί οίκοι με επίσημη αντιπροσωπία στην Ελλάδα που πληρούν  την εν 

λόγω προδιαγραφή.  
 

 

 

Στις προδιαγραφές της διακύρηκης χρειάζεται να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή:Όλα τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά να παραπέμπονται στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου με 

ποινή αποκλεισμού. 

 

 Γίνετε Δεκτή, 

 

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά να παραπέμπονται στα επίσημα φυλλάδια ή 

πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου. Με ποινή αποκλεισμού 

  

 

 

 

                                                                                              Παντελής  Κουδουνάς                                                                                 

                                                                                            Μηχ. Ιατρ. Οργάνων M.Sc  
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