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Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2019 

 
ΠΡΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
diabouleysi@agandreashosp.gr 
 
 
 

ΘΕΜΑ :  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
«ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ » 

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

Η εταιρεία μας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε, με το παρόν λαμβάνει μέρος στην 
δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και καταθέτει τα σχόλια της προκειμένου για την εξασφάλιση της ευρύτητας 
συμμετοχής στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
 
Συγκεκριμένα : 
 

A. ΔΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 
 
- Προδιαγραφή 11. Αριθμός λήψεων ανά ώρα ≥200. 
 
Προτείνουμε τη διαμόρφωση της προδιαγραφής με τρόπο ώστε να είναι ξεκάθαρη η 
απαίτηση. 
 
Προδιαγραφή 11.Α. Να αναφερθεί ο αριθμός λήψεων με πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. 
Προδιαγραφή 11.Β. Ο χρόνος προεπισκόπησης της εικόνας να είναι  λιγότερο από 10 sec. 
 
 

Β. ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
- Προδιαγραφή 2. Οθόνη medical grade 2.1MP 21’’ τουλάχιστον. 
 
Προτείνουμε τη διαμόρφωση της προδιαγραφής  
Προδιαγραφή 2. Οθόνη 21’’ τουλάχιστον, αφής για τη διευκόλυνση του χειριστή. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.papoudis.gr/
mailto:diabouleysi@agandreashosp.gr
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Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης. 

• Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. Προσφορά η οποία παραπέμπει σε υπεύθυνες δηλώσεις ή 
επιστολές απορρίπτεται ως απαράδεκτη.........  

 
Τα φυλλάδια των εταιρειών έχουν περισσότερο εμπορικό χαρακτήρα παρά τεχνικό και ίσως 
δεν μπορούν να γίνουν παραπομπές για όλες τις ζητούμενες προδιαγραφές, συνεπώς θα 
πρέπει να επιτρέπεται η απόδειξη των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 
μηχανημάτων με επιστολή νόμιμου εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρίας. Για την 
καλύτερη διασφάλιση του νοσοκομείου, στην επιστολή θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα 
και η ιδιότητα του υπογράφοντος καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα επαλήθευσης.  
Προτείνουμε επομένως την αναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:  
 

• Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης. 

• Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. Επιτρέπεται η κατάθεση βεβαιώσεων για τεχνικά 
χαρακτηριστικά και δυνατότητες των προσφερόμενων ειδών, οι οποίες θα πρέπει 
απαραίτητα να είναι: α) Πρωτότυπες του κατασκευαστικού οίκου ή του ελληνικού 
θυγατρικού οίκου (όχι τοπικού αντιπροσώπου ή διανομέα), β) Να αναγράφονται 
πλήρη στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου-υπογράφοντος (τίτλος, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, φαξ, email) για την δυνατότητα επαλήθευσης, και γ) να συνοδεύονται από 
νόμιμη μετάφραση».  

 
  
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Μετά τιμής για την ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
 
 
 
 
Γεώργιος Παπούδης 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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