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Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για την προμήθεια μιας 
«Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων». 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
η εταιρία μας  προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό, με προϊόντα που διαθέτουν 
την σήμανση πιστοποίησης CE. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να τροποποιηθούν-
εμπλουτιστούν κατά τα προτεινόμενα, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα 
συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
Η συχνότητα του παλμού να έχει εύρος από 3Hz και να φτάνει μέχρι και 60Hz. 
 
ΣΧΟΛΙΟ 

Προτείνουμε την τροποποίηση αυτών των τεχνικών προδιαγραφών (όπως αυτές 

αναγράφονται στο παρακάτω παράρτημα) ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 

ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό, στο πλαίσιο και τις αρχές του υγιούς 

ανταγωνισμού, σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διατάξεις των προμηθειών που διέπουν τους 

διαγωνισμούς του δημοσίου, προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής:  
Η συχνότητα του παλμού να έχει εύρος από 3Hz και να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 30Hz. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
Να διαθέτει διάρκεια παλμού με εύρος από 95μs και να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 2000μs 
για να αποδίδει καλύτερα σε μαλακό ιστό (tissue ablation). 
 
ΣΧΟΛΙΟ 

Προτείνουμε την τροποποίηση αυτών των τεχνικών προδιαγραφών (όπως αυτές 

αναγράφονται στο παρακάτω παράρτημα) ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 

ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό, στο πλαίσιο και τις αρχές του υγιούς 

ανταγωνισμού, σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διατάξεις των προμηθειών που διέπουν τους 

διαγωνισμούς του δημοσίου, προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου. 



 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής:  
Να διαθέτει διάρκεια παλμού με εύρος από 95μs και να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 1500μs 

για να αποδίδει καλύτερα σε μαλακό ιστό (tissue ablation). 

 
Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα σχόλια της Proton A.Ε στη συγκεκριμένη διαβούλευση. 
 
Με εκτίμηση 
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