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Αμηόηηκνη Κύξηνη 
 

Έπεηηα από πξνζεθηηθή κειέηε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ θαη ζεβόκελνη πάληα ην έξγν ηεο Επηηξνπήο ζύληαμεο Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ, επηζπκνύκε λα πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ από απηώλ, πξνθεηκέλνπ ε 

εηαηξεία καο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, απνζθνπώληαο πάληα ζηελ δηεύξπλζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηόλ πξνο όθεινο ηνπ Δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, δεδνκέλνπ όηη ζθνπόο ηνπ θάζε 

δηαγσληζκνύ είλαη λα δηαζθαιίδεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ θαη λα κεγηζηνπνηείηαη ν ιόγνο Πνηόηεηαο πξνο 

Σηκήο. 

  

Η εηαηξεία καο δηαζέηεη κεγάιε γθάκα ζύγρξνλσλ θαη πνηνηηθά αμηόινγσλ ιαπαξνζθνπηθώλ 

ελδνζθνπηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο πιένλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ηνπ θνξπθαίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ 

RICHARD WOLF Γεξκαλίαο, σζηόζν κε ηηο δεδνκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εκπνδίδεηαη ε ζπκκεηνρή 

καο ζε απηόλ θαη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν όηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

επξύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό, ώζηε κέζσ ηεο αλάπηπμεο αληαγσληζκνύ λα 

επηηπγράλνληαη νη πιένλ ζπκθέξνληεο όξνη πξνκήζεηαο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθώλ σο αθνινύζσο: 

 
 
Γ.  Πποδιαγπαθή ζςζκεςήρ διόγκωζηρ πνεςμοπεπιηόναιος 
 
Σεσνική Πποδιαγπαθή 
1. Να είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε ιαπαξνζθνπηθέο, ζσξαθνζθνπηθέο θαη ελδνζθνπήζεηο ηνπ 

αλώηεξνπ θαη θαηώηεξνπ πεπηηθνύ 
 
H απαίηεζε ηεο πξνδηαγξαθήο γηα ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηόο ησλ ιαπαξνζθνπηθώλ επεκβάζεσλ - ην 
νπνίν είλαη θαη ην δεηνύκελν - αιιά θαη ζε ζσξαθνζθνπηθέο θαη ελδνζθνπήζεηο ηνπ αλώηεξνπ θαη 
θαηώηεξνπ πεπηηθνύ, εκπνδίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκό ρσξίο νπζηαζηηθό ιόγν, 
δηόηη αθελόο ην ζύζηεκα πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη ε εηαηξεία καο βάζεη ηνπ ζπλόινπ ησλ 
πξνδηαγξαθώλ, είλαη ζύζηεκα ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο πςειήο απεηθνληζηηθήο πνηόηεηαο ην νπνίν είλαη 



 

                                                                                                                                                                                                    

 

εηδηθό γηα ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο, αθεηέξνπ ε απαίηεζε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 
ζσξαθνζθνπηθέο θαη ελδνζθνπήζεηο ηνπ αλώηεξνπ θαη θαηώηεξνπ πεπηηθνύ, δελ έρεη θαλέλα νπζηαζηηθό 
πιενλέθηεκα θαζώο ζηηο ζσξαθνζθνπήζεηο δελ ρξεζηκνπνηείηαη αέξην δηόγθσζεο θαη ζηηο 
ελδνζθνπήζεηο αλώηεξνπ θαη θαηώηεξνπ πεπηηθνύ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνύλ γαζηξεληεξνινγηθά 
ζπζηήκαηα, είλαη άιιεο ηερλνινγίαο θαη δελ σθειεί έλα κόλν είδνο λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηελ 
απαίηεζε ησλ γαζηξεληεξνιόγσλ. 
Σέινο ε ίδηα ε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο ην δεηάηε ζηελ επηθεθαιίδα, νξίδεη ην δεηνύκελν σο 
ζςζκεςή διόγκωζηρ πεπιηόναιος (θνηλώο ηελ πεξηνρή πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη νη ιαπαξνζθνπηθέο 
επεκβάζεηο) θαη όρη ην θόινλ όπνπ ρξεζηκνπνηνύλ σο είζνδν νη γαζηξεληεξνιόγνη γηα εμεηάζεηο 
αλώηεξνπ θαη θαηώηεξνπ πεπηηθνύ..  
 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, γηα ηε δηεύξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ εηαηξηώλ θαη γηα ηελ δπλαηόηεηα 
ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκό πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο 
εμήο : 
 

1. Να είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε όιεο ηηο ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο. 

 
 

Δ. Πποδιαγπαθή ζςζκεςήρ μονοπολικήρ – διπολικήρ διαθεπμίαρ 
 
Σεσνική Πποδιαγπαθή 
12. Να δηαζέηεη ςεθηαθή ζύξα γηα ηπρόλ αλαβαζκίζεηο θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο δηθηύνπ γηα 
ππνζηήξημε service.. 
 
Η δπλαηόηεηα ζύλδεζεο δηθηύνπ γηα ππνζηήξημε service δελ σθειεί ζε θακία πεξίπησζε ηελ ρεηξνπξγηθή 
θαη επεκβαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε δηαζεξκία πνπ δεηείηαη. Ωζηόζν ε δεηνύκελε 
δπλαηόηεηα δελ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία καο, παξόιν πνπ δηαζέηεη πςειήο ηερλνινγίαο ζπζηήκαηα 
δηαζεξκηώλ, λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό. Επηπξόζζεηα ε απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε service 
ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά, Η/Τ θαη θσδηθνύο πνπ όκσο δελ δεηνύληαη από ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. πλεπώο αλαίηηα ε εηαηξία καο ηίζεηαη εθηόο δπλαηόηεηαο λα κπνξεί λα πξνζθέξεη, δίρσο 
όκσο λα δίλεηαη θάπνην νπζηαζηηθό πιενλέθηεκα ζην Ννζνθνκείν. 
 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, γηα ηε δηεύξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο δηάθνξσλ εηαηξηώλ θαη γηα ηελ δπλαηόηεηα 
ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκό πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο 
εμήο : 

 
12. Να δηαζέηεη ςεθηαθή ζύξα γηα ηπρόλ αλαβαζκίζεηο. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η 
δςναηόηηηα ζύνδεζηρ δικηύος για ςποζηήπιξη service.. 
 

 
 

Επίζεο επηζπκνύκε λα ζαο πξνηείλνπκε θαη ηελ πξόζζεζε- ελζσκάησζε ησλ παξαθάησ 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζηηο δεηνύκελεο από εζάο, δηόηη εθηηκνύκε όηη είλαη άθξσο απαξαίηεηεο 
γηα ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα πνπ επηζπκείηε λα δηαζέηεη ν ιαπαξνζθνπηθόο πύξγνο 
πνπ πξνηίζεζηε λα πξνκεζεπηείηε. 
 

Γ. Πποδιαγπαθή Πηγήρ Φςσπού Φωηόρ  
 
Σεσνική Πποδιαγπαθή 



 

                                                                                                                                                                                                    

 

7. Να δέρεηαη αληάπηνξα απαξαίηεηα ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θαη θαιώδηα θσηόο 

δηάθνξσλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ όπσο Olympus, STORZ, Richard Wolf, θιπ. 

 
Η απαίηεζε λα δέρεηαη κόλν, δελ πξνζθέξεη θαλέλα πιενλέθηεκα, δελ εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα 
ζύλδεζεο θαη ηέινο επνπδελή δελ δηαζθαιίδεη ην Ννζνθνκείν από ην πηζαλό κεγάιν θόζηνο ηεο 
πξνκήζεηαο απηνύ ζε δεύηεξν ρξόλν γηα πιήξε ζπκβαηόηεηα κε θαιώδηα όισλ ησλ επώλπκσλ 
θαηαζθεπαζηώλ. 
 
πλεπώο γηα λα ππάξρεη όλησο δηαζθάιηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δίρσο λα ρξεηαζηεί λα πιεξώζεη γηα λα ην 
απνθηήζεη ζε 2ν ρξόλν πξνηείλνπκε πξνηείλνπκε ηελ επαλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο  
 

7. Να διαθέηει αληάπηνξα απαξαίηεηα ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θαη θαιώδηα θσηόο 

δηάθνξσλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ όπσο Olympus, STORZ, Richard Wolf, θιπ. 

 
 
Θεσξνύκε όηη κε ηηο παξαπάλσ πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζα απνθεπρζεί ν πεξηνξηζκόο άλεπ 
λόκηκνπ εξείζκαηνο ηεο αλάπηπμεο αληαγσληζκνύ θαη ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνλ θνξέα ζαο λα επηιέμεη 
κεηαμύ πεξηζζνηέξσλ αμηόπηζησλ κεραλεκάησλ θαη δε πξνο όθεινο ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε απηώλ.  
 
 
 

 
Μεηά Σηκήο 

Γηάλλεο Γόγνινο 
Δηεπζπληήο Πσιήζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαο 

 
 


