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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

για  την προμήθεια «ΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» στα πλαίσια της Δημόσιας 

Διαβούλευσης που διενεργεί το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 

19/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Επωνυμία Επιχείρησης  

ή Φυσικού Προσώπου: 
ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

 

Υπεύθυνος σύνταξης: ΦΩΤΗΣ ΜΟΥΣΑΣ 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΦΩΤΗΣ ΜΟΥΣΑΣ 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6162252 

Fax επικοινωνίας: 210-6162292 

E-mail: hc_greece@philips.com 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΙΔΟΣ : ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  

I. Αναφορικά με τους Ειδικούς Όρους: 
 

Α) ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι προσφορές θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-DVD ή USBstick) στους 

αντίστοιχους φακέλους με τις έντυπες προσφορές, διαφορετικά θα απορρίπτονται. 

 

Δεδομένου ότι πλέον οι δημόσιοι διαγωνισμοί προυπολογισμού προμήθειας ανάλογου της 

προμήθειας Μαγνητικού Τομογράφου είναι ηλεκτρονικοί, και διενεργούνται μέσω της 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, οι προσφορές ήδη κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή. Σε 

έντυπη μορφή κατατίθενται μόνο τα έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί και άρα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά από τον συμμετέχοντα. Ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος όρος δεν έχει εφαρμογή και 

παρακαλούμε για την διαγραφή του. 

 
 
2. …. Ειδικά για την περίπτωση που ο προμηθευτής κρίνει ότι απαιτείται σύστημα αδιάλειπτης 

λειτουργίας (UPS) ή και επιπλέον σύστημα διαμόρφωσης συνθηκών κλιματισμού χώρων, 

υποχρεούται να παραχωρήσει και τοποθετήσει αυτά με δικά του έξοδα στην απαιτούμενη 

θέση, κατόπιν συνεννόησης βέβαια με το νοσοκομείο. 
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Η ανάγκη για ups εξαρτάται από τις υποδομές του Νοσοκομείου και δεν μπορεί να εναπόκειται 

στην κρίση του ανάδοχου, αφού από τον νόμο προβλέπεται ότι οι απαιτήσεις της Διακήρυξης 

καθορίζονται από τον φορέα. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως οριστεί από την διακήρυξη η 

απαίτηση ή όχι των ανωτέρω. 

 
 
6. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται: 

•Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής 

τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 13485/2016, που ικανοποιεί τις βασικές 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Για την απρόσκοπτη συμμετοχή μας στον επικείμενο διαγωνισμό, παρακαλούμε για την 

τροποποίηση του εν λόγω όρου ως κάτωθι: 

•Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι οκατασκευαστής 

τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 13485/2012 (ή νεότερο) που ικανοποιεί τις 

βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 

6. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται: 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς το πρότυπο ΕΝ60601. 
 

Για την απρόσκοπτη συμμετοχή μας στον επικείμενο διαγωνισμό, παρακαλούμε για την 

τροποποίηση του εν λόγω όρου ως κάτωθι: 

Να αποδεικνύεται η συμμόρφωση ως προς το πρότυπο ΕΝ60601. 
 

 

6. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα 

απορρίπτεται: 

•Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EN ISO 9001 και EN ISO 13485/2016, με 

πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον την διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων). 
 

Για την απρόσκοπτη συμμετοχή μας στον επικείμενο διαγωνισμό, παρακαλούμε για την 

τροποποίηση του εν λόγω όρου ως κάτωθι: 
 

•Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ISO 9001:2008 και ISO 13485/2003 (ή 

νεότερα), με πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον την διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 

Ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 
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II. Αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του σχεδίου της διακήρυξης 
 

1. Το σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του κάθε 
κατασκευαστή στην κατηγορία των αιτούμενων χαρακτηριστικών, της πλέον σύγχρονης 
τεχνολογίας, καινούργιο, αμεταχείριστο, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και να 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία του. Να προσφερθούν οι 
πλέον σύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνικές, ακολουθίες και πακέτα επεξεργασίας για κάθε 
απαίτηση που διαθέτει ο κατασκευαστικός οίκος για το προσφερόμενο σύστημα. 
 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν αναφέρεστε σε διαφορετική κατηγορία από αυτή των 
Μαγνητικών τομογράφων 1.5Τ και αν ναι, ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι αυτά, τα 
οποία διαμορφώνουν την διαφορετική κατηγορία.  
 
 
2. Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου, ppm RMS σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 35 cm (DSV) 
<0,5ppm σύμφωνα με το πρωτόκολλο ελέγχων της ΕΕΑΕ) ή σε περίπτωση αυστηρότερης τιμής 
σύμφωνα με τα όρια του κατασκευαστή.   <0,5ppm 
 
Όλοι οι κατασκευαστικοί οίκοι δίνουν τιμές ομοιογένειας σε 10, 20, 30, 40 & 50x50x45cm και η 
τιμή που ζητείται πάντα από τις τεχνικές προδιαγραφές είναι σε V-RMS. Η τιμή ομοιογένειας στα 
0.35cm δεν καθορίζεται άμεσα από τους κατασκευαστικούς οίκους  και ως εκ τούτου δεν μπορεί 
να κατατεθεί τιμή που να αναγράφεται στα επίσημα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού 
οίκου. Επιπλέον η διατύπωση «...ή σε περίπτωση αυστηρότερης τιμής σύμφωνα με τα όρια του 
κατασκευαστή» προκαλεί ασάφεια χωρίς να προσθέτει στις δυνατότητες του υπό προμήθεια 
συστήματος. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 
Ομοιογένεια μαγνητικού πεδίου, ppm V-RMS σε σφαιρικό όγκο διαμέτρου 40 cm (DSV) <0,5ppm 
(εγγυημένη τιμή) 
 
 
 

3. Διαστάσεις μεγίστου ωφέλιμου εξεταστικού πεδίου (FOV) σε X,Y,Z), cm > 45 x45x 45 
Όλοι οι κατασκευαστές διαθέτουν συστήματα 1.5Τ με διαστάσεις ωφέλιμου εξεταστικού πεδίου 
50cm στους άξονες X,Y. Προκειμένου την συμμετοχή όλων των κατασκευαστών με ισάξια 
συστήματα προτείνουμε την τροποποίηση των προδιαγραφών ως ακολούθως 
• Διαστάσεις μεγίστου ωφέλιμου εξεταστικού πεδίου (FOV) σε X,Y,Z), cm > 50 x50x 45 
 
 
 

4. Χειρισμό εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή 
της εργασίας (πχ αμφίπλευρα χειριστήρια εξεταστικής τράπεζας και βασικών λειτουργιών 
επικέντρωσης ασθενούς κλπ). ΝΑΙ 

 
Στις τεχνικές προδιαγραφές διατυπώσεις όπως πχ , κλπ,  θεωρούμε πως πρέπει να απαλειφθούν 
επειδή προκαλούν ασάφεια ως προς την αναγκαιότητα ή μη της απαίτησης.  Κάθε 
κατασκευαστής θα προσφέρει τις διατιθέμενες από τον κατασκευαστικό οίκο δυνατότητες 
χειρισμού και αυτές θα αξιολογηθούν. 
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Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 
Χειρισμό εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της 
εργασίας.  Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση    ΝΑΙ 
 
 
5. Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) >140cm 
Το υπό προμήθεια σύστημα προορίζεται για Νοσοκομειακή χρήση σε Δημόσιο Νοσοκομείο της 
Ελλάδας. Η μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) είναι ανεπίτρεπτο να περιορίζεται σε 
μόλις 140cm αποκλείοντας την πρόσβαση σε εξετάσεις μαγνητικού τομογράφου σε όλους τους 
ασθενείς με ύψος πάνω από 1.40m, πολύ κάτω του μέσου όρου ύψους του πληθυσμού της 
χώρας. Οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν σάρωση ολοσωματικής απεικόνισης τουλάχιστον 
180cm αλλά και 215cm, καλύπτοντας την συντριπτική πλειοψηφία του ενήλικου πληθυσμού της 
χώρας.  
Πολύ πρόσφατα σε Δημόσιο διαγωνισμό για της ίδιας κατηγορίας μοντέλα Μαγνητικών 
τομογράφων με Π/Υ 850.000€, ένα εκ των οποίων προορίζεται για Παιδιατρικό Δημόσιο 
Νοσοκομείο, δεν έγινε δεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή, στην διάρκεια της Διαβούλευσης, αλλά 
και ειδικά μετά κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού, απορρίφθηκε από την Αρχή Εκδίκασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) προσφυγή εταιρείας που ζητούσε την αλλαγή της εν λόγω 
προδιαγραφής από 200cm που είχε τεθεί σε 168cm. Πως είναι δυνατόν για Μαγνητικό 
τομογράφο για Παιδιατρικό Νοσοκομείο να ζητείται από τις προδιαγραφές και να απορρίπτεται 
από την ΑΕΠΠ προσφυγή, που αφορά μήκος σάρωσης 200cm και εδώ να περιορίζεται σε μόλις 
140cm??? Επισημαίνεται ο περιορισμός του μήκους σάρωσης 140cm φωτογραφίζει όχι μόνο 
συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και συγκεκριμένο μοντέλο από αυτά που διαθέτει στην κατηγορία 
1.5Τ αυτής της εταιρείας. 

 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 
Μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) > 200cm και για δυνατότητα ολοσωματικής 
εξέτασης. 
 
 
6. Κάθε κατασκευαστής να προσφέρει το μεγαλύτερο διαθέσιμο αριθμό ανεξάρτητων καναλιών 
λήψης RF για το μοντέλο που προσφέρει (ο οποίος να είναι > 16 κανάλια). Σε περίπτωση 
διαθέσιμης πλατφόρμας με τεχνολογία ψηφιοποίησης του σήματος στο πηνίο (ή πλησίον του 
πηνίου) και όχι στο μαγνήτη, ανεξάρτητη του αριθμού των καναλιών, αυτή να προσφερθεί στη 
βασική σύνθεση. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα στοιχεία. 

 
Η εταιρεία Philips είναι η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως η οποία διαθέτει πλήρως ψηφιακή 
τεχνολογία στα συστήματα Μαγνητικής τομογραφίας, με δυνατότητα ψηφιοποίησης του 
σήματος  εντός των πηνίων. Όπως είναι διατυπωμένες οι Τεχνικές Προδιαγραφές, μας 
υποχρεώνουν να προσφέρουμε ψηφιακό σύστημα, το οποίο είναι ανεξάρτητο από αριθμό 
καναλιών, ενώ προσφέροντας διακριτική μεταχείριση στις ανταγωνίστριες εταιρείες δέχονται 
από αυτές συστήματα αναλογικής τεχνολογίας και μάλιστα θέτοντας ως όριο στα αναλογικά 
συστήματα μόλις τα 16 κανάλια RF, αριθμός ξεπερασμένος εδώ και πολλά χρόνια αφού όλοι οι 
κατασκευαστές ακόμα και στα αναλογικά τους μοντέλα έχουν εδώ και πολύ καιρό ξεπεράσει τα 
64 ανεξάρτητα κανάλια λήψης RF.  
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Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αντιμετωπίζουν όλους τους προμηθευτές ισότιμα και χωρίς 
διακρίσεις και να ενεργούν με διαφάνεια για την προστασία του Δημόσιου συμφέροντος 
θέτοντας τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των 
προμηθευτών στην διαγωνιστική διαδικασία και όχι εν μέρει να υποχρεώνουν κάποιες εταιρείες 
να προσφέρουν συγκεκριμένα μοναδικά τεχνολογικά και πολύ ακριβά συστήματα ενώ 
ταυτόχρονα να δίνουν την δυνατότητα σε άλλες εταιρείες να προσφέρουν οποία συστήματα 
κρίνουν αυτές ότι εξυπηρετούν καλύτερα τα εμπορικά τους συμφέροντα. 
Το πλεονέκτημα της εταιρείας μας, η διατιθέμενη πλήρως ψηφιακή τεχνολογία, η οποία όπως 
είναι φυσικό ανεβάζει υπέρμετρα το κόστος του προσφερόμενου συστήματος σε σχέση με τα 
αναλογικά συστήματα του ανταγωνισμού ζητείται υποχρεωτικά, αλλά μόνο την εταιρεία μας η 
οποία και το διαθέτει, ενώ διαθέτουμε και συστήματα παρόμοιας τεχνολογίας με αυτά των 
ανταγωνιστών με τα οποία και θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε επί ίσοις όροις, ενώ με 
κανένα τρόπο δεν διασφαλίζεται η ισότιμη συμμέτοχή μας αφού δεν μας δίνεται η δυνατότητα 
συμμετοχής στον Διαγωνισμό με ισότιμα και ισάξια με αυτά του ανταγωνισμού συστήματα και 
ως εκ τούτου ουσιαστικά αποκλείεται η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 
Σε περίπτωση προσφοράς πλατφόρμας με τεχνολογία ψηφιοποίησης του σήματος στο πηνίο (ή 
πλησίον του πηνίου) και όχι στο μαγνήτη, ανεξάρτητη του αριθμού των καναλιών, αυτή θα 
αξιολογηθεί ιδιαίτερα. Στη περίπτωση πλατφόρμας RF η οποία δεν διαθέτει πλήρως ψηφιακή 
τεχνολογία ανεξάρτητη του αριθμού καναλιών λήψης RF και με ψηφιοποίηση του σήματος εντός 
πηνίου, να προσφερθεί από τον κάθε κατασκευαστή ο μεγαλύτερος διαθέσιμος αριθμός 
ανεξάρτητων καναλιών λήψης RF που διαθέτει, ο οποίος κατ’ ελάχιστο θα είναι >32. Να 
αναφερθούν προς αξιολόγηση τα στοιχεία. 
 
 
7. Πηνία  
Θα πρέπει για το κάθε ένα από τα ακόλουθα ζητούμενα πηνία να προσφερθεί το πλέον σύγχρονο 
και με το μεγαλύτερο αριθμό ανεξαρτήτων καναλιών που διαθέτει ο κατασκευαστικός οίκος για 
το αντίστοιχο μοντέλο τομογράφου, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτεται 
τουλάχιστον ο ελάχιστος ζητούμενος αριθμός καναλιών όπως ζητείται. 
 
Και σε αυτό το σημείο διαπιστώνεται διακριτική μεταχείριση υπέρ των εταιρειών που δεν 
διαθέτουν ψηφιακή τεχνολογία, αφού χωρίς να γίνεται κανένας διαχωρισμός ανάμεσα σε 
ψηφιακή και αναλογική τεχνολογία, επιχειρείται αδικαιολόγητα η εξίσωση των τεχνολογικά 
διαφορετικών συστημάτων δημιουργώντας δυνατότητα αθέμιτου οικονομικού πλεονεκτήματος 
μεταξύ των ανταγωνιστριών εταιρειών. Ζητείται και για τις δύο τεχνολογίες ο μεγαλύτερος 
αριθμός ανεξαρτήτων καναλιών που διαθέτει ο κατασκευαστικός οίκος για το αντίστοιχο 
μοντέλο, εξισώνοντας ουσιαστικά τα ψηφιακά συστήματα με δυνατότητα υποστήριξης 
απεριόριστου αριθμού καναλιών λήψης RF με τα αναλογικά τα οποία μάλιστα από τις 
προδιαγραφές περιορίζονται σε μόλις 16 κανάλια.  
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 
Στη περίπτωση προσφοράς πλατφόρμας ραδιοσυχνοτήτων RF η οποία δεν διαθέτει πλήρη 
ψηφιακή τεχνολογία ανεξάρτητη του αριθμού καναλιών λήψης RF, θα πρέπει για το κάθε ένα 
από τα ακόλουθα ζητούμενα πηνία να προσφερθεί ο μεγαλύτερος αριθμός ανεξαρτήτων 
καναλιών που διαθέτει ο κατασκευαστικός οίκος και ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο ζητούμενο αριθμό καναλιών όπως ζητείται. 
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8. Απεικόνιση με ανατομική κάλυψη τουλάχιστον 140cm. ΝΑΙ 
 
Σύμφωνα και με την παράγραφο 6, το υπό προμήθεια σύστημα προορίζεται για Νοσοκομειακή 
χρήση σε Δημόσιο Νοσοκομείο της Ελλάδας. Η μέγιστη κάλυψη απεικόνισης (μήκος σάρωσης) 
είναι ανεπίτρεπτο να περιορίζεται σε μόλις 140cm αποκλείοντας την πρόσβαση σε εξετάσεις 
μαγνητικού τομογράφου σε όλους τους ασθενείς με ύψος πάνω από 1.40m, πολύ κάτω του 
μέσου όρου ύψους του πληθυσμού της χώρας. Οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν σάρωση 
ολοσωματικής απεικόνισης τουλάχιστον 180cm αλλά και 215cm, καλύπτοντας την συντριπτική 
πλειοψηφία του ενήλικου πληθυσμού της χώρας.  
Πολύ πρόσφατα σε Δημόσιο διαγωνισμό για της ίδιας κατηγορίας μοντέλα Μαγνητικών 
τομογράφων με Π/Υ 850.000€, ένα εκ των οποίων προορίζεται για Παιδιατρικό Δημόσιο 
Νοσοκομείο, δεν έγινε δεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή, στην διάρκεια της Διαβούλευσης, αλλά 
και ειδικά μετά κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού, απορρίφθηκε από την Αρχή Εκδίκασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) προσφυγή εταιρείας που ζητούσε την αλλαγή της εν λόγω 
προδιαγραφής από 200cm που είχε τεθεί σε 168cm. Πως είναι δυνατόν για Μαγνητικό 
τομογράφο για Παιδιατρικό Νοσοκομείο να ζητείται από τις προδιαγραφές και να απορρίπτεται 
από την ΑΕΠΠ προσφυγή, που αφορά μήκος σάρωσης 200cm και εδώ να περιορίζεται σε μόλις 
140cm??? Επισημαίνεται ο περιορισμός του μήκους σάρωσης 140cm φωτογραφίζει όχι μόνο 
συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και συγκεκριμένο μοντέλο από αυτά που διαθέτει στην κατηγορία 
1.5Τ αυτής της εταιρείας. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 

Ολοσωματική απεικόνιση με ανατομική κάλυψη τουλάχιστον 200cm. ΝΑΙ 
 
 
 
9. Θωράκιση (RF Cage) σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου και να περιγραφούν τα 
χαρακτηριστικά του για την βέλτιστη λειτουργία του μηχανήματος. Ο κλωβός RF που θα 
προσφερθεί να κατασκευάζεται από πιστοποιημένο προς τούτο κατασκευαστή. ΝΑΙ 

 
Είναι αυτονόητο και απαραίτητο ο κλωβός ραδιοσυχνοτήτων να έχει πιστοποιητικό 
καταλληλόλητας από εξειδικευμένη εταιρεία που κατασκευάζει κλωβούς. Για την πιστοποίηση 
αυτή θα πρέπει να είναι σαφές και ο τρόπος που αυτή αποδεικνύεται. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 
 
Θωράκιση (RF Cage) σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου και να περιγραφούν τα 
χαρακτηριστικά του για την βέλτιστη λειτουργία του μηχανήματος. Ο κλωβός RF που θα 
προσφερθεί να κατασκευάζεται από πιστοποιημένο προς τούτο κατασκευαστή. Να κατατεθεί 
οπωσδήποτε και το αντίστοιχο ISO του κατασκευαστή  ΝΑΙ 
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10. Να προσφερθεί ειδικό φορείο μεταφοράς ασθενών (παραμαγνητικό) για την προετοιμασία 
του εξεταζόμενου εκτός της αίθουσας εξέτασης και εύκολη και γρήγορη μεταφορά του στην 
εξεταστική τράπεζα. ΝΑΙ 

  
Για την καλύτερη προετοιμασία αλλά και για την ασφαλή μεταφορά του εξεταζόμενου στον 
μαγνητικό τομογράφο, προτείνουμε την τροποποίηση ως ακολούθως 
 
Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα να προσφερθούν, τροχήλατη εξεταστική τράπεζα (Dockable 
Table) του κατασκευαστή πλήρως συμβατή με το σύστημα, η οποία να συνεργάζεται/συνδέεται 
με αυτό ή ειδικό φορείο μεταφοράς ασθενών (παραμαγνητικό) με ύπαρξη δεύτερης κοινής 
αποσπώμενης επιφάνειας εργασίας με την εξεταστική τράπεζα, για την προετοιμασία του 
εξεταζόμενου εκτός της εξεταστικής αίθουσας. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν είναι 
διαθέσιμα από τον κατασκευαστικό οίκο, να προσφερθεί ειδικό φορείο μεταφοράς ασθενών 
(παραμαγνητικό) για την προετοιμασία του εξεταζόμενου εκτός της αίθουσας εξέτασης και 
εύκολη και γρήγορη μεταφορά του στην εξεταστική τράπεζα. ΝΑΙ 
 

 
11.  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Να δοθούν στοιχεία (ΣΒ 9%) 

Διάρκεια Εγγύησης Να δοθούν στοιχεία                (ΣΒ 2%) 
 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποια είναι η διαφορά για την εγγύηση στις δύο περιπτώσεις (τι 
θα αξιολογηθεί από την εγγύηση στην πρώτη περίπτωση). 
 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

για την ΦΙΛΙΠΣ Ελλάς ΑΕΒΕ 

 

Φώτης Μουσάς 

Account Manager IS 
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