
Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για αρκετές παρατηρήσεις 

μας, που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Σχισμοειδούς Λυχνίας 5x με ψηφιακό 

σύστημα απεικόνισης. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο 

μοντέλο της αγοράς και αποκλείουν αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους, από την συμμετοχή 

στον διαγωνισμό. Επίσης ο προϋπολογισμός του μηχανήματος είναι αρκετά χαμηλός 

αποκλείοντας τα μηχανήματα των πιο αναγνωρισμένων οίκων . 

Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας CSO. Οι Σχισμοειδείς 

Λυχνίες με ψηφιακό σύστημα απεικόνισης της CSO αποτελούν τα πιο σύγχρονες και 

επιτυχημένες σχισμοειδείς λυχνίες της διεθνούς αγοράς. Συγκεκριμένα το μοντέλο SL9900 

Elite με καταγραφικό, που προσφέρουμε, είναι από τα πιο επιτυχημένα της αγοράς. 

Οι παρακάτω παρατηρήσεις γίνονται με στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής της 

εταιρείας μας στον διαγωνισμό και την διασφάλιση του ανταγωνισμού με σκοπό την 

προσφορά σύγχρονων μηχανημάτων. 

 

Προϋπολογισμός 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 12.000€ με ΦΠΑ (24%) 

Σχόλια 

Υπάρχουν αρκετές Σχισμοειδείς Λυχνίες 5x με ψηφιακό σύστημα απεικόνισης στην αγορά 

και πιθανότατα κανένα από αυτά δεν έχει τόσο χαμηλό προϋπολογισμό. Για να 

προμηθευτείτε μία λυχνία άριστης ποιότητας, η οποία να καλύπτει τις προδιαγραφές 

σας, καθώς και για να υπάρχει συμμετοχή όλων των εταιριών που αντιπροσωπεύουν 

τους αναγνωρισμένους σε ποιότητα διεθνείς οίκους, προτείνουμε να αυξήσετε τον 

προϋπολογισμό σε 18.000€ με ΦΠΑ (24%) 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 

Να διαθέτει σύστημα προβολής της φωτεινής δέσμης (σχισμή ή κηλίδα) με ρυθμιζόμενο 

εύρος, από 1 έως 14mm (συνεχώς μεταβαλλόμενο) και ρυθμιζόμενο μήκος από 1 έως 

14mm (συνεχώς μεταβαλλόμενο) με δυνατότητα κλίσης (από κάθετη μέχρι και οριζόντια) 

και ρύθμιση της έντασης αυτής.  

ΣΧΟΛΙΑ 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφει ελάχιστα μοντέλα της αγοράς, χωρίς να 

προσφέρει καμία ουσιαστική λειτουργία στον εξετάζοντα ιατρό ή εξεταζόμενο. Η 

σχισμοειδής λυχνία μας SL9900 με καταγραφικό της CSO, προσφέρει σχισμή 1 έως 12mm, 

η οποία υπερκαλύπτει τις ανάγκες οποιασδήποτε εξέτασης. Για τον παραπάνω λόγο, 

προτείνουμε η προδιαγραφή 8 να αλλάξει ως εξής: 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 



«8. Να διαθέτει σύστημα προβολής της φωτεινής δέσμης (σχισμή ή κηλίδα) με 

ρυθμιζόμενο εύρος, από 1 έως 12mm (συνεχώς μεταβαλλόμενο) και ρυθμιζόμενο μήκος 

από 1 έως 12mm (συνεχώς μεταβαλλόμενο) με δυνατότητα κλίσης (από κάθετη μέχρι και 

οριζόντια) και ρύθμιση της έντασης αυτής.» 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18 

H κάμερα να έχει ανάλυση τουλάχιστον 5MP για τη φωτογραφία και 1280 X 960 για το 
video  
 

ΣΧΟΛΙΑ 

H SL9900 με καταγραφικό, διαθέτει καταγραφικό  5MP για τη φωτογραφία και 1280 X 
960 για το video. Παρότι κατώτερο των προδιαγραφών σας, στα 2MP και 1024x768, 
διαθέτει άριστης ποιότητας καταγραφές, χάρη στα άριστα και διαυγή οπτικά συστήματα 
της σχισμοειδούς λυχνίας και την ποιότητα κατασκευής της κάμερας. Για τους παραπάνω 
λόγους και για να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα άριστης ποιότητας σύστημα, 
προτείνουμε η προδιαγραφή 18 να αλλάξει ως εξής: 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

«18. H κάμερα να έχει ανάλυση τουλάχιστον 2MP για τη φωτογραφία και 1024 X 768 για 

το video» 

 

 

Οι παρατηρήσεις μας έχουν ως σκοπό να επιτραπεί η δυνατότητα στην εταιρεία μας να 

προσφέρει ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα  της αγοράς και φυσικά στην ανάπτυξη 

υγειούς ανταγωνισμού, κάτι που οι αναρτημένες προδιαγραφές δεν το επιτρέπουν. 

 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση θελήσετε. 

Με εκτίμηση 

 

Μαρία Μόνου 

Υπεύθυνη Τμ. Πωλήσεων 

Minopta  

Τηλ. 2106540165, 6932235600 

 


