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Ζητείται 
Στο κείμενο των Τεχνικών προδιαγραφών, που δόθηκε για την 1η διαβούλευση, στην Ενότητα ΓΕΝΙΚΑ, 

υπήρχε η απαίτηση «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», 

Στο κείμενο που δόθηκε για την 2η Διαβούλευση η πρώτη φράση έχει αντικατασταθεί με «Το σύστημα 

Μαγνητικής Τομογραφίας να αποτελεί μοντέλο της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας του κάθε 

κατασκευαστή στην κατηγορία των μαγνητικών τομογράφων 1,5 Τesla, που να καλύπτει κατ΄ ελάχιστον 

τα κατωτέρω αιτούμενα χαρακτηριστικά, καινούργιο, αμεταχείριστο, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση 

και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία του.» 

Η αρχική απαίτηση για «το πλέον σύγχρονο μοντέλο» ήταν σαφής ως προς τον χρονικό προσδιορισμό και 

διασφάλιζε ότι από συστήματα της ίδια κατηγορίας το Νοσοκομείο θα προμηθευόταν το πλέον 

σύγχρονο. Με την νέα διατύπωση αυτό πια δεν θα είναι εφικτό και σε περίπτωση που υπάρχουν 

συστήματα ίδιας κατηγορίας με διαφορά στην ημερομηνία πρώτης κατασκευής έως και δεκαετία το ένα 

από το άλλο δεν θα είναι υποχρεωτικό από τις προδιαγραφές να προσφερθεί το πλέον σύγχρονο. Με μια 
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απλή αναβάθμιση στην πλέον σύγχρονη έκδοση του λογισμικού, ακόμα και ένα σύστημα οκταετίας ή 

δεκαετίας θα θεωρείται ότι διαθέτει πλέον  σύγχρονη τεχνολογία και θα μπορεί να προσφερθεί στον 

διαγωνισμό στην περίπτωση που υπάρχει και άλλο σύστημα σε αυτήν την κατηγορία. 

Συμπερασματικά, η φράση «το σύστημα Μαγνητικής Τομογραφίας να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο 

του κάθε κατασκευαστή στην κατηγορία των αιτούμενων χαρακτηριστικών…» διασφαλίζει το Δημόσιο 

συμφέρον αλλά και την ισότιμη συμμετοχή όλων των κατασκευαστών. 

Προτείνουμε την επαναφορά της αρχικής διατύπωσης 

 

Ζητείται 

 2 Gantry 

Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της εργασίας (να 

περιγραφούν αναλυτικά). Αμφίπλευρα χειριστήρια εξεταστικής τράπεζας και βασικών λειτουργιών επικέντρωσης 

ασθενούς. 

Στην κατηγορία αυτή του υπό προμήθεια συστήματος η εταιρεία μας διαθέτει μοντέλο Μαγνητικού 
τομογράφου, στο οποίο δεν υπάρχουν αμφίπλευρα χειριστήρια, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ροή 
εργασίας του τμήματος. Κάθε κατασκευαστής θα προσφέρει τις διατιθέμενες από τον κατασκευαστικό 
οίκο δυνατότητες χειρισμού και αυτές θα αξιολογηθούν. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή 
της εταιρεία μας στον εν λόγω Διαγωνισμό. 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 

Χειρισμός εξεταστικής τράπεζας και επικέντρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η βελτιωμένη ροή της εργασίας (να 

περιγραφούν αναλυτικά). 

  

Ζητείται 

 6 Σύστημα ραδιοσυχνοτήτων 

Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης >24  
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. 

και  

 7 Πηνία 
Θα πρέπει για το κάθε ένα από τα ακόλουθα ζητούμενα πηνία να προσφερθεί το πλέον σύγχρονο. Στην περίπτωση 
προσφοράς πλατφόρμας με τεχνολογία ψηφιοποίησης του σήματος στο μαγνήτη να προσφερθούν από τον 
κατασκευαστή τα διαθέσιμα πηνία με αριθμό ανεξάρτητων καναλιών τέτοιο ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο ο 
προσφερόμενος αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης του συστήματος ραδιοσυχνοτήτων (βλ Παράγραφο 6). Σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθμός καναλιών όπως ζητείται. Για κάθε 
ζητούμενη ανατομική περιοχή να προσφερθεί το ενδεδειγμένο από τον κατασκευαστικό οίκο πηνίο. Όλα τα 
προσφερόμενα πηνία να είναι συμβατά με τεχνολογία παράλληλης απεικόνισης. 
Το κάθε πηνίο μπορεί να είναι ενιαίο ή εναλλακτικά ξεχωριστά πηνία αρκεί να είναι ενδεδειγμένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο για την ανατομική περιοχή που ζητείται, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση 
τόσο μικρόσωμων όσο και μεγαλόσωμων ασθενών καθώς και να καλύπτουν τον ελάχιστο ζητούμενο αριθμό 
ανεξάρτητων καναλιών. Tα προσφερόμενα πηνία να είναι τα πλέον φιλικά στον χειριστή και στον εξεταζόμενο (από 
άποψη ευελιξίας εφαρμογής και άνεσης) που διαθέτει ο κατασκευαστικός οίκος για το προσφερόμενο μοντέλο. 
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Θεωρούμε ότι η πρόθεση του Νοσοκομείου σας είναι ο υπό προμήθεια Μαγνητικός τομογράφος να 
μπορεί να παραμένει σύγχρονος διαθέτοντας την δυνατότητα υποστήριξης νέων τεχνολογιών καθώς και 
νέων πολυκάναλων πηνίων. Αυτό σημαίνει ότι από την προμήθεια του θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονο 
λογισμικό και κλινικές τεχνικές και εφαρμογές αλλά ταυτόχρονα και την τεχνολογική πλατφόρμα ώστε 
να μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικά νέα πολυκάναλα πηνία χωρίς επιπλέον κόστος αναβάθμισης.  
Θεωρούμε ότι ο ελάχιστος αριθμός 24 είναι μικρός σε σχέση με τα 32κάναλα πηνία που ήδη υπάρχουν 
και που μπορούν να διατεθούν από κατασκευαστές για το υπό προμήθεια είδος. 
 
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 και ανεξαρτησία από πεπερασμένο αριθμό ανεξάρτητων καναλιών 
λήψης(16,24,32,64,128 κλπ). Όπως είναι διατυπωμένες οι Τεχνικές Προδιαγραφές, μας υποχρεώνουν να 
προσφέρουμε μόνο ψηφιακό σύστημα, το οποίο είναι ανεξάρτητο από αριθμό καναλιών, ενώ από τις 
ανταγωνίστριες εταιρείες δέχονται και απλά συστήματα αναλογικής τεχνολογίας και μάλιστα θέτοντας 
ως όριο στα αναλογικά συστήματα μόλις τα 24 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.  
Άλλωστε η τεχνολογία στα πηνία διαθέτει μετά τα 16 κανάλια τα 32 και τα 64 και όχι τα 24. Άρα στην 
πλατφόρμα ραδιοσυχνοτήτων, είτε 16 κανάλια ζητηθούν είτε 24 είναι ακριβώς το ίδιο αφού όλα τα νέα 
πηνία με 32 κανάλια και πάνω δεν θα μπορούν να υποστηριχθούν τώρα ή στο μέλλον. Ακόμα και η μία 
μόνο κατασκευάστρια εταιρεία η οποία διαθέτει στα συστήματά της πλατφόρμα RF 24 καναλιών 
διαθέτει πηνία με 16, 32 και 64 κανάλια. Τι εξυπηρετεί λοιπόν η απαίτηση για 24 κανάλια??? 
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 μοναδική διατιθέμενη πλήρως ψηφιακή τεχνολογία, η οποία 
όπως είναι φυσικό εκτός από το τεχνολογικό επίπεδο και την ποιότητα της εικόνας, ανεβάζει υπέρμετρα 
και το κόστος του προσφερόμενου συστήματος σε σχέση με τα αναλογικά συστήματα του ανταγωνισμού, 
ζητείται υποχρεωτικά μόνο την εταιρεία μας η οποία και είναι η μόνη που το διαθέτει, ενώ σε αυτή την 
κατηγορία διαθέτουμε και συστήματα παρόμοιας και καλύτερης τεχνολογίας με αυτά των ανταγωνιστών 
με τα οποία και θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε επί ίσοις όροις. Με αυτόν τον 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 αφού η τυχόν υπερβαθμολόγησή μας (που ούτε αυτή 
δεν προβλέπεται όπως συμβαίνει πχ στην διάμετρο του  Gantry) σε μια παράγραφο των προδιαγραφών 
δεν μπορεί να καλύψει το μεγάλος κόστος. 
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Επιπλέον για την Ενότητα 7 Πηνία η απαίτηση, «Στην περίπτωση προσφοράς πλατφόρμας με τεχνολογία 

ψηφιοποίησης του σήματος στο μαγνήτη να προσφερθούν από τον κατασκευαστή τα διαθέσιμα πηνία με αριθμό 
ανεξάρτητων καναλιών τέτοιο ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο ο προσφερόμενος αριθμός ανεξάρτητων καναλιών 

λήψης του συστήματος ραδιοσυχνοτήτων» ενισχύει με τον καλύτερο τρόπο το επιχείρημα που αναφέραμε 
πιο πριν, ότι δηλαδή τα 24 κανάλια για την πλατφόρμα RF που δεν είναι ψηφιακή ανεξάρτητη από 
κανάλια λήψης, είναι πολύ μικρός αριθμός αφού αν κάποιος κατασκευαστής προσφέρει σύστημα με 
πλατφόρμα επιλογής 24,48 και 64 και με αντίστοιχα πηνία, από τις προδιαγραφές υποχρεούται να 
προσφέρει μόνο τα 24 κανάλια με αποτέλεσμα και προσφοράς μικρότερων πηνίων. Άρα δεν θα μπορεί 
να συμμορφωθεί με την απαίτηση «να αξιοποιείται στο μέγιστο…» και το Νοσοκομείο θα ζημιωθεί αφού 
δεν θα μπορέσει να προμηθευτεί σύγχρονα πηνία πχ. 32 καναλιών.  
 
Το εν λόγω θέμα έχει κριθεί από την ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 
απορρίπτοντας προσφυγή κατασκευαστή ο οποίος δεν διαθέτει πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα, απόφαση 
η οποία έχει υιοθετηθεί από Φορείς που διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς για προμήθεια 
μαγνητικών τομογράφων στα Δημόσια Νοσοκομεία. 
Η εν λόγω Αρχή, η οποία όπως είναι γνωστό θα κρίνει και στο μέλλον οποιαδήποτε προσφυγή, 
αποδέχθηκε όπως φαίνεται και στο σκεπτικό απόρριψης, ότι δεν αποτελεί ίση μεταχείριση η εξίσωση 
προηγμένης τεχνολογίας πλατφόρμας με πλήρως ψηφιακή τεχνολογία όπως αυτή της Philips, με άλλο 
αναλογικό σύστημα άλλων κατασκευαστών. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω,  
προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 

 6 Σύστημα ραδιοσυχνοτήτων 

Σε περίπτωση προσφοράς πλατφόρμας RF με πλήρως ψηφιακή τεχνολογία ανεξάρτητη του αριθμού 
καναλιών λήψης RF και με δυνατότητα ψηφιοποίησης του σήματος εντός πηνίου, 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. Σε κάθε περίπτωση προσφοράς θα πρέπει να προσφερθεί 
το πλέον αντίστοιχο σύγχρονο σύστημα.  
 
και 
προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 

 7 Πηνία 
Να προσφερθούν πολυκάναλα πηνία για τις ακόλουθες τουλάχιστον εξετάσεις.  
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. Για κάθε ζητούμενη ανατομική περιοχή να προσφερθεί το 
ενδεδειγμένο από τον κατασκευαστικό οίκο πηνίο. Όλα τα προσφερόμενα πηνία να είναι συμβατά με 
τεχνολογία παράλληλης απεικόνισης. Το/α πηνίο/α μπορεί να είναι ενιαίο/α ή εναλλακτικά ξεχωριστά 
πηνία αρκεί να είναι ενδεδειγμένα από τον κατασκευαστικό οίκο για την ανατομική περιοχή που ζητείται 
και να καλύπτουν τον ελάχιστο ζητούμενο αριθμό ανεξάρτητων καναλιών. 
 
 

 Ζητείται 
 

 Απεικόνιση τανυστή διάχυσης (Diffusion tensor imaging)  ΝΑΙ  

 Functional MRI (fMRI)  ΝΑΙ 
 
Καθώς και 

 Καρδιολογικό Πακέτο (Cardiac Imaging) ΝΑΙ 

 Cine απεικόνιση ΝΑΙ 

 Απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων ΝΑΙ 

 Απεικόνιση βιωσιμότητας μυοκαρδίου (delayed/late enhancement) ΝΑΙ 

 Cardiac perfusion ΝΑΙ 

 
Οι ανωτέρω προδιαγραφές απαιτούν εξειδικευμένα λογισμικά τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν 
επιπλέον και αντίστοιχα προγράμματα επεξεργασίας στο σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας 
εικόνας, κάτι που ανεβάζει υπερβολικά το κόστος.  
 
προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 
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Τα ακόλουθα προγράμματα να διατεθούν κατ΄ επιλογή με ξεχωριστή τιμή 
• Απεικόνιση τανυστή διάχυσης (Diffusion tensor imaging)     ΝΑΙ  
• Functional MRI (fMRI)  ΝΑΙ 
• Καρδιολογικό Πακέτο (Cardiac Imaging) ΝΑΙ 
• Cine απεικόνιση ΝΑΙ 
• Απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων ΝΑΙ 
• Απεικόνιση βιωσιμότητας μυοκαρδίου (delayed/late enhancement) ΝΑΙ 
• Cardiac perfusion ΝΑΙ 
 
 

 Ζητείται 
Σύστημα διαχείρισης επεξεργασίας εικόνας  
Να προσφερθεί ένας κεντρικός Server με δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης επιπλέον τουλάχιστον 3 χρηστών, που 
θα χρησιμοποιείται για επεξεργασία της εικόνας χρησιμοποιώντας στο μέγιστο τα προγράμματα απεικόνισης που 
προσφέρονται και που θα διαθέτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα :  

 
Η έννοια της αρχιτεκτονικής server με περιφερειακούς clients δεν είναι απλά η σύνδεση κάποιων 
χρηστών χωρίς αντικείμενο αλλά η  δυνατότητα για χρήση ταυτόχρονα από όλους τους χρήστες για όλα 
τα διατιθέμενα προγράμματα. Με την ανωτέρω διατύπωση αυτό δεν διασφαλίζεται και δεν αποτελεί 
κάτι που μπορεί να εκμεταλλευτεί το Νοσοκομείο αφού δεν προβλέπεται ούτε η ταυτόχρονη χρήση ούτε 
η δυνατότητα για ταυτόχρονη επεξεργασία. 
  
προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 
Να διαθέτει ανεξάρτητο κεντρικό Server με συστοιχία σκληρών δίσκων, συνολικής χωρητικότητας 
τουλάχιστον 1TB σε διάταξη RAID 5. Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες χρήσης ώστε να μπορούν 
τουλάχιστον 5 χρήστες να συνδεθούν και να κάνουν χρήση ταυτόχρονα όλων των διαθεσίμων 
προγραμμάτων επεξεργασίας. 
 
 

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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