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ΠΡΟΣ: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Hμ/νία : 18/09/2019 Αρ. Πρωτ. : 19-0123/ ΜΑΜΜΟ ΘΕΜΑ: 1ης 

Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Γ) Προμήθεια ψηφιακού μαστογράφου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 186.000 ευρώ με το 

ΦΠΑ (Αριθ. Πρωτ. 17158) (5η ΥΠΕ) (19DIAB000005947) Αξιότιμοι Κύριοι, Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών 

προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να 

διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον 

συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή, προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, ώστε να έχει η 

εταιρεία μας την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό με ένα σύγχρονο και αξιόλογο μηχάνημα χωρίς οι τροποποιήσεις που 

προτείνουμε να μειώνουν την κλινική αξιοπιστία και ποιότητα του ζητούμενου συστήματος. Συγκεκριμένα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών «Α. Γεννήτρια» ζητείται 

στην παρ. 1 «Οι αποδόσεις της γεννήτριας θα πρέπει να είναι επαρκείς, τουλάχιστον 7 KW, ώστε να πραγματοποιούνται όλες οι 

σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις » H GE Healthcare διαθέτει πολυετή πείρα στους ψηφιακούς μαστογράφους και υψηλή τεχνολογία. 

Ta συστήματα της GE διαθέτουν ισχύ ίση με 5 KW και βάση τη διεθνή εμπειρία προκύπτει ότι η ισχύς αυτή είναι υπεραρκετή για να  

καλύψει όλες τις σύγχρονες διαγνωστικές και επεμβατικές εφαρμογές. Η γεννήτρια θα πρέπει αξιολογηθεί με βάση όλα τα τεχνικά της 

χαρακτηριστικά. Η γεννήτρια της GE μπορεί να παρέχει έως 600 mAS και το εύρος τάση είναι πέρα από την ζητούμενη προδιαγραφή 

έως 49 κV. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία ενός τεχνικού χαρακτηριστικού θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με το κλινικό 

αποτέλεσμα και όχι αποσπασματικά ως ένα νούμερο. Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο 

διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 1. «Ισχύς ≥ 5 (Κατάλληλη για όλες τις 

σύγχρονες διαγνωστικές και επεμβατικές εφαρμογές).» 2. Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών «Γεννήτρια Ακτίνων Χ » ζητείται  

: «Το φάσμα επιλογής των KV και MAS να είναι επαρκές για κάθε μέθοδο εφαρμογής και κατ’ ελάχιστον για τα KV (20-35KV) με 

βήματα του ενός (1) KV και για τα MAS (3-500MAS) τουλάχιστον » H GE Healthcare διαθέτει πολυετή πείρα στους ψηφιακούς 

μαστογράφους υψηλής τεχνολογίας. Ta συστήματα της GE διαθέτουν εύρος επιλογής KV 22-49, βάση τη διεθνή εμπειρία προκύπτει 

ότι to εύρος αυτό είναι υπεραρκετό για να καλύψει όλες τις σύγχρονες διαγνωστικές και επεμβατικές εφαρμογές. Η γεννήτρια θα 

πρέπει αξιολογηθεί με βάση όλα τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. το εύρος τάση είναι πέρα από την ζητούμενη προδιαγραφή έως 49 

ΚV κατάλληλο για εξειδικευμένες εφαρμογές όπως μαστογραφία με χρήση σκιαγραφικής ουσίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία ενός 

τεχνικού χαρακτηριστικού θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με το κλινικό αποτέλεσμα και όχι αποσπασματικά ως ένα νούμερο. Για 

τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση 

της προδιαγραφής ως εξής: «Το φάσμα επιλογής των KV και MAS να είναι επαρκές για κάθε μέθοδο εφαρμογής και κατ’ ελάχιστον για  

τα KV (22-55KV) με βήματα του ενός (1) KV και για τα MAS (10-500MAS) τουλάχιστον» 3. Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών 

Βραχίονας με ψηφιακό ανιχνευτή ζητείται στην παρ. 1 «Να διαθέτει βραχίονα με ηλεκτροκίνητη περιστροφή τουλάχιστον +190ο/-150ο 

και ηλεκτροκίνητη καθ’ ύψος μετακίνηση τουλάχιστον 75-140cm» Η παραπάνω απαίτηση δεν καλύπτεται από τα συστήματα της GE 

Healthcare. H αριθμητική απόκλιση είναι αμελητέα και δεν έχει κανένα απολύτως αντίκτυπο στην κλινική πράξη το μόνο που 

καταφέρνει η μείωση του ανταγωνισμού. Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό 

προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 1. Να διαθέτει βραχίονα με ηλεκτροκίνητη 

περιστροφή τουλάχιστον +180ο/-150ο και ηλεκτροκίνητη καθ’ ύψος μετακίνηση τουλάχιστον 75-140cm 4. Στην ενότητα των τεχνικών 



προδιαγραφών «Βραχίονας Με Ψηφιακό Ανιχνευτή» ζητείται: «Για συντομότερους χρόνους εξέτασης και εξασφάλιση εργονομίας και 

άνεσης στην εξεταζόμενη, το grid θα πρέπει να απομακρύνεται αυτόματα κι όχι χειροκίνητα, τόσο στις μεγεθυντικές λήψεις όσο και 

στις λήψεις τομοσύνθεσης.» H GE Healthcare διαθέτει ψηφιακούς μαστογράφους με grid ειδικής τεχνολογίας η οποία δεν αυξάνει το 

χρόνο εξέτασης και παρέχει εικόνες υψηλής ποιότητας εικόνας. Η απαίτηση για αυτόματη απομάκρυνση τόσο στις μεγεθυντικές 

λήψεις και στις λήψεις τομοσύνθεσης θέτουν εκτός τα συστήματα της GE Healthcare. Τα συστήματα της GE Healthcare παρέχουν 

εικόνες υψηλής διαγνωστικής ποιότητας σε μικρό χρόνο εξέτασης. Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή 

εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: «Να διαθέτει grid για 

συντομότερους χρόνους εξέτασης και εξασφάλιση εργονομίας και άνεσης στην εξεταζόμενη να περιγραφεί ο τρόπος απομάκρυνσης 

του grid, τόσο στις μεγεθυντικές λήψεις όσο και στις λήψεις τομοσύνθεσης.» Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών E. Ψηφιακός  

Ανιχνευτής ζητείται στην παρ. 1. Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή flat panel aSe με εύρος πεδίου 24Χ29cm για κάλυψη όλων 

των μαστών. 2. Ο ανιχνευτής να είναι τελευταίας τεχνολογίας, από άμορφο σελήνιο για άμεση ψηφιοποίηση και να επεξηγηθεί προς 

αξιολόγηση ο τρόπος δημιουργίας του ψηφιακού σήματος Οι ψηφιακοί ανιχνευτές FLAT PANEL στα συστήματα ψηφιακής 

μαστογραφίας του κατασκευαστικού οίκου GE Healthcare τελευταίας τεχνολογίας είναι CsI/A-Si (άμορφο πυρίτιο με σπινθηριστή από 

Ιωδίουχο Καίσιο) τεχνολογίας ψηφιοποίησης indirect. Η GE έχει επιλέξει ανιχνευτή CsI/A-Si με indirect ψηφιοποίηση λόγω των 

μοναδικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει ο συνδυασμός αυτός εξασφαλίζοντας εικόνες υψηλής ποιότητας στη χαμηλότερη δόση, 

επιπλέον δεν παρουσιάζει φαινόμενα Lag ή ghosting (fast image acquisition που είναι εγγενή στη direct ψηφιοποίηση. Οι ψηφιακοί 

ανιχνευτές CsI/A-Si έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, επίσης μπορούν να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα σε χώρους με μεγαλύτερο 

εύρος διακύμανσης της θερμοκρασίας. InDirect Direct Conversion Για τους παραπάνω λόγους αυτούς προτείνουμε την τροποποίηση 

και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 1. Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή flat panel aSe ή CsI/A-Si (άμορφο 

πυρίτιο με σπινθηριστή από Ιωδίουχο Καίσιο)με εύρος πεδίου 24Χ29cm για κάλυψη όλων των μαστών. 2. Ο ανιχνευτής να είναι 

τελευταίας τεχνολογίας, από άμορφο σελήνιο ή ή CsI/A-Si (άμορφο πυρίτιο με σπινθηριστή από Ιωδίουχο Καίσιο) να επεξηγηθεί προς 

αξιολόγηση ο τρόπος δημιουργίας του ψηφιακού σήματος 5. Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών E. Ψηφιακός Ανιχνευτής 

ζητείται στην παρ. 4. « Το resolution της αποκτηθείσας εικόνας πρέπει να είναι τουλάχιστον 7lp/mm στην συμβατική μαστογραφία για 

την διάγνωση από το πλέον αρχικό στάδιο Τα συστήματα ψηφιακής μαστογραφίας της GE Healthcare δεν καλύπτουν την απαίτηση 

για διακριτική ικανότητα 2D 7 lp/mm. Η αξιολόγηση του συστήματος ως αναφορά τη διακριτική ικανότητα θα πρέπει να γίνει στο 

σύνολο των κλινικών εφαρμογών όπως με τη διακριτική ικανότητα σε 3D λήψη. Για ποιο αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης του 

συστήματος κρίνεται αναγκαία η αναφορά της διακριτικής ικανότητας και σε 3 D λήψη. Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη 

συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: Παρ. 4 Να 

δοθεί η διακριτική ικανότητα σε 2D & 3D λήψη. 6. Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ζητείται παρ. 1, «Nα προσφερθεί προς επιλογή του Νοσοκομείου η δυνατότητα Τομοσύνθεσης μαστού DBT η οποία 

θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικές γωνίες και τουλάχιστον CC & MLO. Η τομοσύνθεση ανά λήψη να ολοκληρώνεται σε λιγότερο 

από πέντε δευτερόλεπτα (5 sec). …………» Τα συστήματα ψηφιακής μαστογραφίας της GE Healthcare δεν καλύπτουν την απαίτηση 

τομοσύνθεση ανά λήψη σε λιγότερο από 5 sec. Ο χρόνος εξέτασης στα συστήματα της GE είναι 10 sec. H διαφορά αυτή δεν είναι 

σημαντική στο σύνολο της διαδικασίας αν λάβουμε υπόψη μας το χρόνο τοποθέτησης της ασθενούς καθώς και αν ο χρόνος 

αξιολογηθεί και σε συνάρτηση με την ποιότητα της εικόνας. Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο 

διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: Παρ. 1, «Nα προσφερθεί προς επιλογή 

του Νοσοκομείου η δυνατότητα Τομοσύνθεσης μαστού DBT η οποία θα πρέπει να γίνεται σε διαφορετικές γωνίες και τουλάχιστον CC 

& MLO. Η τομοσύνθεση ανά λήψη να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα (10 sec). …………» 7. Στην ενότητα των 

τεχνικών προδιαγραφών H. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΉΣ ΒΙΟΨΙΑΣ (προς επιλογή) ζητείται παρ 4 “Nα παρέχει βιοψία υπό γωνία 

περίπου 10ο για την απρόσκοπτη προσέγγιση των βλαβών ενώ ταυτόχρονα να  διατηρούνται οι καθιερωμένοι μέθοδοι υπολογισμού 

καρτεσιανών συντεταγμένων». To σύστημα της GE Healthcare διαθέτει δυνατότητα βιοψίας υπό γωνία 15 0 και όχι 10ο όπως ζητούν 

οι προδιαγραφές. Η απόκλιση αυτή δεν επηρεάζει το τελικό κλινικό αποτέλεσμα και την ευελιξία του συστήματος στηριζόμενοι στη 

διεθνή εμπειρία. Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση  

και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: «Nα αναφερθεί η γωνία υπό την οποία πραγματοποιείται η βιοψία ή οποία να είναι 

κατάλληλη για την απρόσκοπτη προσέγγιση των βλαβών ενώ ταυτόχρονα να διατηρούνται οι καθιερωμένοι μέθοδοι υπολογισμού 

καρτεσιανών συντεταγμένων. 8. Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών H. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΉΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ζητείται παρ 

7 “Να διαθέτει διαφορετικά πίεστρα εύρους τουλάχιστον 5 Χ 5 cm, καθώς πίεστρο συμπίεσης μασχαλιαίας περιοχής” To σύστημα της 

GE Healthcare διαθέτει διαφορετικά πίεστρα εύρους 5 Χ 4 cm εκτιμούμε ότι η απόκλιση ενώ είναι αμελητέα θέτει εκτός συμμετοχής 

την εταιρεία GE. Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση  

και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: παρ 7 «Να διαθέτει διαφορετικά πίεστρα εύρους περίπου 5 Χ 5 cm, καθώς πίεστρο 

συμπίεσης μασχαλιαίας περιοχής.» Είμαστε σίγουροι πως οι προτάσεις μας βασίζονται σε λογικά και τεκμηριωμένα επιστημονικά 

επιχειρήματα και θα τύχουν εκ μέρους της αξιότιμης Επιτροπής της δέουσας προσοχής. Σκοπός των σημείων που θέτουμε είναι η 

περαιτέρω βελτίωση του ανταγωνισμού και η συμμετοχή στο διαγωνισμό όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών. Είμαστε στην 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία Για την εταιρεία Με τιμή, Γρηγόρης Καλαβάς Account Manager North Greece 

and FYROM GE Healthcare  
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Π. Φάληρο, 27 Σεπτεμβρίου 2019 Σχετικά με την 2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Προμήθεια Ψηφιακού 

Μαστογράφου διάρκειας έως και τις 27/09/2019, η εταιρεία μας FUJIFILM HELLAS A.E., παρατηρεί τα εξής : Α. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 6. Εύρος mAs 5-400 Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής : 6. Εύρος mAs 5-600 Αιτιολογία: Η 

υψηλή τιμή kV όπως και υψηλή τιμή mAs αποτελεί πλεονέκτημα σε ένα ψηφιακό συγκρότημα. Για αυτό το λόγο άλλωστε η 

πλειονότητα των κατασκευαστικών οίκων διαθέτουν μέγιστη τιμή τουλάχιστον 600 mAs. Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 3. Να διαθέτει 

μέγεθος κόκκου (pixel) μικρότερο η ίσο από 100(μm). Κατά την αξιολόγηση θα εκτιμηθεί το μικρότερο μέγεθος. Προτείνουμε η 

προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής : 3. Να διαθέτει μέγεθος κόκκου (pixel) μικρότερο ίσο από 70(μm). Κατά την αξιολόγηση 

θα εκτιμηθεί το μικρότερο μέγεθος. Αιτιολογία: Το μικρό μέγεθος pixel, η υψηλή τιμή DQE και διακριτικής ικανότητας σε ένα ψηφιακό 

μαστογράφο αποτελούν τα βασικά “συστατικά” για την απόδοση εικόνων υψηλής ανάλυσης , ευκρίνειας και συνεπώς υψηλής 

διαγνωστικής αξίας. 4. Διακριτική ικανότητα (σε lp/mm) της αποκτηθείσας εικόνας του ανιχνευτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 lp/mm 

στην συμβατική μαστογραφία. Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής : 4. Διακριτική ικανότητα (σε lp/mm) της 

αποκτηθείσας εικόνας του ανιχνευτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 lp/mm στην 2D & 3D μαστογραφία. Αιτιολογία: Το μικρό μέγεθος 

pixel, η υψηλή τιμή DQE και διακριτικής ικανότητας σε ένα ψηφιακό μαστογράφο αποτελούν τα βασικά “συστατικά” για την απόδοση 

εικόνων υψηλής ανάλυσης , ευκρίνειας και συνεπώς υψηλής διαγνωστικής αξίας. Βέβαια η διακριτική ικανότητα του συστήματος θα 

πρέπει να παραμένει υψηλή τόσο για τις 2D όσο και για τις 3D λήψεις. 5. Να διαθέτει υψηλό παράγοντα DQE (τουλάχιστον 70% σε 

0lp/mm) Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής : 5. Να διαθέτει υψηλό παράγοντα DQE > 70% σε 0lp/mm o 

οποίος να επιτυγχάνεται σε δόση εισόδου ανιχνευτή <=9mR Αιτιολογία: Η τιμή του DQE ορίζεται πάντα σε σχέση με τη δόση εισόδου  

που έγινε η μέτρηση του. Ζ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗΣ. 1. Να διαθέτει δυνατότητα 

αναβάθμισης – επέκτασης με σύστημα τομοσύνθεσης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες της, η διακριτική ικανότητα, τα 

επίπεδα δόσης κλπ. Να αναφερθούν παραπομπές στη διεθνή βιβλιογραφία για τα αποτελέσματα του συστήματος τομοσύνθεσης του 

συγκριμένου μαστογράφου. Να δοθεί προς επιλογή στην οικονομική προσφορά. Προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί 

ως εξής : 1. Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης – επέκτασης με σύστημα τομοσύνθεσης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι δυνατότητες 

της, η διακριτική ικανότητα, τα επίπεδα δόσης κλπ. Να αναφερθούν παραπομπές στη διεθνή βιβλιογραφία για τα αποτελέσματα του 

συστήματος τομοσύνθεσης του συγκριμένου μαστογράφου καθώς και να κατατεθούν πιστοποιήσεις CE και FDA . Να δοθεί προς 

επιλογή στην οικονομική προσφορά. Αιτιολογία: Είναι σημαντικό ο ψηφιακός μαστογράφος να φέρει πιστοποιήσεις CE και FDA για το 

σύστημα τομοσύνθεσης έτσι που να διασφαλίζεται - αποδεικνύεται η διαγνωστική του ικανότητα. Με τιμή, FUJIFILM HELLAS A.E.  
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Άρθρο σχολια επι ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Ημ/νία27/09/2019 

1. Στην ενότητα των τεχνικών προδιαγραφών «Β. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ» ζητείται στην παρ. 1 «Η ακτινολογική λυχνία να είναι 

περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη υψηλής Θερμοχωρητικότητα ανόδου HU≥ 300 και με υψηλό. ρυθμό θερμοαπαγωγής HU/min 

≥60.000 Οι ψηφιακοί μαστογράφοι της GE Healthcare διαθέτουν ακτινολογική λυχνία που υπερκαλύπτει την απαίτηση της 

θερμοχωρητικότητας ανόδου αλλά υπολείπεται ως αναφορά το Ρυθμός θερμοαπαγωγής όπου οι προδιαγραφές απαιτούν 

τουλάχιστον 60.000 HU/min. Οι προδιαγραφές ζητούν Ρυθμός θερμοαπαγωγής τουλάχιστον 50.000 HU/min αλλά δεν προσδιορίζουν 

αν είναι για την άνοδο ο ρυθμός της θερμοαπαγωγής ή για το περίβλημα. Η απόκλιση αυτή δεν επιφέρει κανένα περιορισμό στις 

δυνατότητες – απόδοση του συστήματος καθώς διαθέτει μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα ανόδου. Για τους λόγους αυτούς και για την 

μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 1. 

«Η ακτινολογική λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη υψηλής Θερμοχωρητικότητα ανόδου HU≥ 300 και με υψηλό. 

ρυθμό θερμοαπαγωγής HU/min ≥40.000  
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Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ημ/νία27/09/2019 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ζ. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 1. «………………Να αναφερθούν παραπομπές στη διεθνή 

βιβλιογραφία για τα αποτελέσματα του συστήματος τομοσύνθεσης του συγκεκριμένου μαστογράφου. Να δοθεί προς επιλογή στην 



οικονομική προσφορά.» Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών, πάντα με συστήματα νεότατου τύπου και 

υψηλής ποιότητας, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της συγκεκριμένης απαίτησης ως εξής: 1. «………………Nα αναφερθούν 

παραπομπές στη διεθνή βιβλιογραφία για τα αποτελέσματα του συστήματος τομοσύνθεσης. Να δοθεί προς επιλογή στην οικονομική 

προσφορά.»  
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Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ 
ΤΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ημ/νία25/09/2019 

Α. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ 4. Έυρος, KV, 23-49 Για την ευρύτερη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών στη 

διαγωνιστική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας, χωρίς να μεταβάλλεται η ποιότητα του υπό προμήθειας 

συστήματος, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής, όπως ήταν στην πρώτη διαβούλευση: 4. Έυρος, KV, 23-35 

Β. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 1. Η ακτινολογική λυχνία να είναι περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη, υψηλής θερμοχωρητικότητας 

HU ≥300.000 και με υψηλό ρυθμό θερμοαπαγωγής HU/min≥60.000 Για την ευρύτερη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 

εταιρειών στη διαγωνιστική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας, χωρίς να μεταβάλλεται η ποιότητα του υπό 

προμήθειας συστήματος, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 1. Η ακτινολογική λυχνία να είναι 

περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη, υψηλής θερμοχωρητικότητας HU ≥160.000 και με υψηλό ρυθμό θερμοαπαγωγής 

HU/min≥40.000 Γ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ 12. Χρόνος μεταξύ διαδοχικών εκθέσεων ≤25 sec Για την ευρύτερη 

συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών στη διαγωνιστική διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας, χωρίς 

να μεταβάλλεται η ποιότητα του υπό προμήθειας συστήματος, προτείνουμε η προδιαγραφή να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 12. Χρόνος 

μεταξύ διαδοχικών εκθέσεων ≤27 sec ΣΤ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 9. 

Να υποστηρίζει την καταχώρηση της διάγνωσης στην Ελληνική γλώσσα και να συνοδεύεται από σύστημα εκτύπωσης της διάγνωσης 

σε χαρτί με laser εκτυπωτή μεγέθους Α4 Για την ευρύτερη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών στη διαγωνιστική 

διαδικασία συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας μας παρακαλούμε η προδιαγραφή να αφερεθεί. Με την ανταπόκριση και 

συμμετοχή μας στην διαδικασία της διαβούλευσης, ευελπιστούμε να συνδράμουμε στην προσπάθεια σας για διαμόρφωση συνθηκών 

υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Στη διάθεση σας για περεταίρω διευκρινήσεις Για την 

εταιρεία Siemens Healthcare ΑΒΕΕ 

 


