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Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου,2017 
Αρ. Πρωτ. Π587/17 

 
 
Θέμα:      ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

 Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα 
της διαγνωστικής απεικόνισης παρέχοντας ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις 
ιατρικού εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών. Το προσωπικό της εταιρείας μας διαθέτει 
πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας.  
 
Επίσης, επισημαίνεται ότι η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει το μεγαλύτερο έργο 
συστήματος διαχείρισης ιατρικών εικόνων (PACS) στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει τη 
διασύνδεση όλων των διαγνωστικών κέντρων και κλινικών του Ομίλου Βιοϊατρική. 
 
Καταθέτουμε τα σχόλια της εταιρείας μας αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΕ CD/DVD» 
 
Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του λογισμικού (S/W) περιορίζει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό και κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλός δεδομένης αφενός της ιατροτεχνολογικής 
φύσης του ζητούμενου είδους και αφετέρου  των σύγχρονων και υψηλών απαιτήσεων των 
επαγγελματικών ιατρικών λύσεων διαχείρισης ιατρικών εικόνων και δεδομένων. 
Προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου λογισμικού (τουλάχιστον 
σε 12.000€ πλέον ΦΠΑ) 
 
Τεχνική επάρκεια αναδόχου- Υποστήριξη και Συντήρηση: Ενώ περιγράφονται ορισμένες 
σχετικές απαιτήσεις στην παράγραφο 30 (ISO 9001:2008) του συστήματος εγγραφής 
ιατρικών εικόνων σε CD/DVD, δε περιγράφεται καμία σχετική απαίτηση για το 
πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ιατρικών εικόνων του οποίου άλλωστε οι 
απαιτήσεις είναι συγκριτικά πολύ υψηλότερες του συστήματος εγγραφής. Για τη 
διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, του υγιούς ανταγωνισμού  και την εξασφάλιση 
της τεχνικής επάρκειας του υποψήφιου αναδόχου βάσει της νομοθεσίας αναφορικά με 
τη διανομή, πώληση και υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προτείνουμε: 
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 Να προστεθεί η ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή στους γενικούς όρους: «Ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 13485, 
ΔΥ8δ/1348/04 για τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να είναι 
ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 
117/2004.  

 Την απαλοιφή της τεχνικής προδιαγραφής 30 δεδομένου ότι η ανωτέρω απαίτηση 
στους γενικούς όρους καλύπτει και τα 2 είδη 

 
Προδιαγραφή 3.6: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό 
και αποτρέπει την προσφορά λύσεων βάσεων δεδομένων υψηλής ποιότητας, εγνωσμένου 
κύρους & διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστών. Προτείνουμε την επαναδιατύπωση 
της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως ακολούθως: «Στην προσφερόμενη λύση να 
περιλαμβάνεται βάση δεδομένων» 
 
Προδιαγραφή 3.30: Η συγκεκριμένη διατύπωση δεν επιτρέπει με σαφήνεια την αναφορά 
σε εγκαταστάσεις κλινικών, διαγνωστικών κέντρων ή ακόμα και εγκαταστάσεις στο 
εξωτερικό. Προτείνουμε την επαναδιατύπωση αντίστοιχα με την προδιαγραφή 29 του 
συστήματος εγγραφής, ως ακολούθως: «Ο ανάδοχος να καταθέσει κατάλογο με τα 
αντίστοιχα εγκατεστημένα συστήματα στην Ελλάδα ή την Ευρώπη της τελευταίας 
πενταετίας.» 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση 
 

Με εκτίμηση, 
Για την ICONDYNAMICS  
 
Σπύρος Παπαθανασίου     
Διευθυντής Πωλήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 


