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ΠΡΟΣ:  Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ  

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-Τ.Κ. 10676-ΑΘΗΝΑ  
ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
e-mail:  bioiatriki2002@yahoo.com 
 

        Αθήνα, 06 Οκτωβρίου 2016 
 
 
ΑΦΟΡΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ 

ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 
 
Κύριοι, 
 
Θα θέλαμε μέσω της παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις 
προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 
ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ, που έχετε δημοσιεύσει 
προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Ειδικότερα:  
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΜΟΝΙΤΟΡ 
 
Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει 
στην Ελλάδα τον κατασκευαστικό οίκο MAQUET Γερμανίας. 
 
Επιπλέον  θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τη θέση της εταιρίας μας καθώς υπάρχει  στη 
διάθεση των πελατών μας ένα ανθρώπινο δυναμικό άρτια καταρτισμένο από επιστημονικής 
και τεχνολογικής άποψης, και η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τα 
πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003 για την εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
 
Σχετικά με τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως 
οι προτάσεις που διατυπώνουμε κατωτέρω προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της 
μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, χωρίς να δημιουργούνται 
αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα: 
 

 Στα Τεχνικά χαρακτηριστικά κεφαλών αναφέρεται:  
«Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού ≥ 110 εκατοστά» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμέτοχη της εταιρείας μας και κατά συνέπεια 
του οίκου Maquet, του οποίου οι προβολείς παρέχουν 100 εκατοστά βάθος ομοιόμορφου 
φωτισμού, το οποίο δεν απέχει σημαντικά από το απαιτούμενο βάθος της προδιαγραφής. Για 
το ανωτέρω λόγο προτείνουμε τη τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής έως εξής: 

-«Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού ≥ 100 εκατοστά» 

 Στα Επιπλέον στοιχεία αναφέρεται : 
-«Να υπάρχει δυνατότητα ενεργής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες 
κατασκευής ψηφιακών συστημάτων αυτόματοποίησης χειρουργείων (Olympus, Storz, 
Wolf, Stryker» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμέτοχη της εταιρείας μας καθώς οι 
προβολείς του κατασκευαστικόυ οίκου Maquet μπορουν να συνεργαστουν ενεργά με 
εταιρείες κατασκευής ψηφιακών συστημάτων αυτοματοποιησης χειρουργείων όπως η 
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Aesculap ή η Wolf. Για τον ανωτέρω λόγο προτείνουμε τη τροποποίηση της εν λόγω 
προδιαγραφής έως εξής: 

-«Να υπάρχει δυνατότητα ενεργής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες 
κατασκευής ψηφιακών συστημάτων αυτόματοποίησης χειρουργείων (Olympus, Storz, 
Wolf, Stryker, Aesculap» 
 

 Στη Σκυαλιτική ικανότητα (κύριος προβολέας) αναφέρεται : 
-«Με μια μάσκα: Εναπομείνουσα ακτινοβολία ≥55%» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή φέρει μικρή απόκλιση της τάξης του 3% από τα 
χαρακτηριστικά του προβολέα του οίκου Maquet. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη 
τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής έως εξής: 
 -«Με μια μάσκα : Εναπομείνουσα ακτινοβολία ≥52%» 
 

 Στη Σκυαλιτική ικανότητα (δορυφόρος προβολέας) αναφέρεται : 
-«Με μια μάσκα: Εναπομείνουσα ακτινοβολία ≥48%» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή φέρει μικρή απόκλιση της τάξης του 4% από τα 
χαρακτηριστικά του προβολέα του οίκου Maquet. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη 
τροποποίηση της εν λόγω προδιαγραφής έως εξής: 
 -«Με μια μάσκα : Εναπομείνουσα ακτινοβολία ≥44%» 
 
  
 
Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης 
των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της 
εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον 
πληροφοριών που θα χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της δυναμικής διαδικασίας. 
 
 
 

Mε τιμή 
Για τη Santair A.E 

 
Χρήστος Κουταλίδης 

Υπεύθυνος Πωλήσεων 




