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ΑΦΟΡΑ : Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για Σύστημα Δοκιμασίας
Κόπωσης
Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναφορικά με το αίτημά σας για υποβολή παρατηρήσεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών
για την προμήθεια Συστήματος Δοκιμασίας Κόπωσης, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τις
παρακάτω προτάσεις της εταιρείας μας αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που
έχουν αναρτηθεί προς διαβούλευση.

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, λειτουργικό, κατάλληλο για έντονη νοσοκομειακή
χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία, καθώς και από
τροχήλατο του ιδίου οίκου κατασκευής με συρτάρι ή καλάθι για αποθήκευση
αναλωσίμων, θέση για εκτυπωτή και σύστημα φρένων.
Το αίτημα για τροχήλατο του ιδίου οίκου κατασκευής περιορίζει σημαντικά τον
ανταγωνισμό, χωρίς κανένα ιδιαίτερο κλινικό όφελος για το προσφερόμενο συστήμα,
δεδομένου ότι η χρήση του αφορά μόνο στην τοποθέτηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και
του εκτυπωτή, χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η ευελιξία στη διενέργεια της εξέτασης ή η
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
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Για το λόγο αυτό και για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου
συμφερόντος παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί το αίτημα για τροχήλατο του ιδίου οίκου
κατασκευής και τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή ως ακολούθως.
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, λειτουργικό, κατάλληλο για έντονη νοσοκομειακή
χρήση. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία, καθώς και από
τροχήλατο με θέση τοποθέτησης Η/Υ, συρτάρι ή καλάθι για αποθήκευση αναλωσίμων,
θέση για εκτυπωτή και σύστημα φρένων.
-----------------Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή σύστημα αδιάλειπτης
παροχής ενέργειας (UPS) .
Ναι, ώστε να μην χάνονται τα δεδομένα κατά την διακοπή ρεύματος. Να δοθούν
στοιχεία.
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν το ζητούμενο σύστημα αδιάλειπτης παροχής
ενέργειας (UPS) αφορά μόνο στη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, στον οποίο
απεικονίζονται (και αποθηκεύονται) τα δεδομένα της δοκιμασίας κόπωσης.
-----------------Γ. ΟΘΟΝΗ - ΜΟΝΙΤΟΡ
Προτείνουμε την προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής για τον προσδιορισμό του τύπου του
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την εγκατάσταση του λογισμικού εκτέλεσης δοκιμασίας
κόπωσης (π.χ. desktop ή laptop) καθώς και των τεχνικών του χαρακτηριστικών.
------------------
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Ε. ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ
Για τη διασφάλιση πιστοποιημένων αποτελεσμάτων της εξέτασης και απόλυτης
συμβατότητας μεταξύ του κυλιόμενου τάπητα και του λογισμικού δοκιμασίας κόπωσης, ο
κυλιόμενος τάπητας θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με το σύστημα
δοκιμασίας κόπωσης.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε την προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως :
5. Ο κυλιόμενος τάπητας θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με το σύστημα
δοκιμασίας κόπωσης για διασφάλιση πιστοποιημένων αποτελεσμάτων της εξέτασης.

Mε τιμή,

Βασίλης Τσιρώνης
Cardiac Care SEE Sales Leader
Τηλ. 6951-956142
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