
 

Σελίδα 1 από 7 
 

Προς 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
Γραφείο Προμηθειών 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 0000008304                                     
                

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021 
 
Θέμα: Σχόλια της 1ης Δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
«Πλήρους Συστήματος Βρογχοσκοπίου FHD».  

Αξιότιμοι κύριοι, 

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν σχετικά με την Προμήθεια «Πλήρους 
Συστήματος Βρογχοσκοπίου FHD», για τις ανάγκες του Πνευμονολογικού Τμήματος του Γεν. Νοσοκομείου 
Πατρών «Άγιος Ανδρέας», θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS Medical Corporation ο οποίος αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά στην 
Ελλάδα από την εταιρεία μας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει προϊόντα υψηλής ποιότητας και κατασκευής τα οποία 
ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και πρωτοποριακές τεχνικές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιόπιστη 
διάγνωση και παράλληλα στη βελτίωση της εξέτασης. Το σύνολο των μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών 
νοσοκομείων στην Ελλάδα έχουν προμηθευτεί από την εταιρεία μας και διαθέτουν τα πλέον σύγχρονα 
συστήματα τα οποία ενσωματώνουν τις παραπάνω τεχνικές και τεχνολογίες.  

Η εταιρεία μας και για τα περιλαμβανόμενα είδη της παραπάνω προμήθειας: 

Α. Ψηφιακό Βίντεο-επεξεργαστή εικόνας FHD (FULL High Definition) 
Β. Πηγή Ψυχρού φωτισμού 300 WΑΤΤ XENON 
Γ. Εύκαμπτο Video διαγνωστικό βρογχοσκόπιο HD 
Δ. Εύκαμπτο Video θεραπευτικό βρογχοσκόπιο HD 
Ε. Ενδοσκοπικό μόνιτορ LCD τεχνολογίας HD (High Definition) 
Στ. Τροχήλατο  
 
προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό με νέας τεχνολογίας προϊόντα του 
κατασκευαστικού οίκου OLUMPUS Medical Systems Corporation, καταθέτοντας έγγραφη προσφορά σε 
επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια των εν λόγω μηχανημάτων, με προϊόντα τα οποία διαθέτουν 
υψηλής τεχνολογίας τεχνικά χαρακτηριστικά, πλην όμως οι προδιαγραφές ως έχουν συνταχθεί σε καθένα 
από αυτά είναι άκρως περιοριστικοί, καθιστώντας αδύνατη τη συμμετοχή της εταιρείας μας καθώς και 
οποιαδήποτε άλλης εταιρείας πλην μίας. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
 

Πλήρες Σύστημα Βρογχοσκοπίου FHD 

Αναφορικά με την προμήθεια του «Πλήρους Συστήματος Βρογχοσκοπίου FHD» αποτελούμενου από τα 
παραπάνω είδη με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πνευμονολογικού τμήματος, θα θέλαμε να 
επισημάνουμε ότι πλέον σήμερα όλα τα σύγχρονα Νέας τεχνολογίας συστήματα Video Ενδοσκοπήσεων, 
όλων των κατασκευαστικών οίκων μεταξύ των οποίων και της OLYMPUS Medical Systems Corporation, 
διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή 
απεικόνιση της επιφάνειας του βλεννογόνου καθώς και ακριβή διαγνωστικά αποτελέσματα.  

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  
Ιουλιανού  2, Μεταμόρφωση, 
144 51 Αθήνα 
Τηλ: 210-2806200 
Fax: 210-2806210 
e-mail: admin@protoncy.gr 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης 
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη 
Τηλ:2310-452936,2310-452998 
Fax: 2310452893 
e-mail: admin@protoncy.gr 
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Βασικό χαρακτηριστικό σημείο στην απεικόνιση της εξέτασης αποτελεί η τεχνολογία FULL HIGH 

DEFINITION με 1080 οριζόντιες γραμμές σάρωσης και αποδιδόμενη ανάλυση 1920x1080, η οποία παρέχει 
την καλύτερη δυνατή ευκρίνεια, ανάλυση και ποιότητα εικόνας στην ενδοσκοπική απεικόνιση και διάγνωση, 
μέσω της οποίας ο ενδοσκόπος έχει τη δυνατότητα αρτιότερης διάγνωσης παθογενειών στην επιφάνεια του 
βλεννογόνου με μειωμένη πιθανότητα αστοχίας εντοπισμού μιας πιθανής βλάβης. Η συγκεκριμένη 
τεχνολογία η οποία περιγράφεται ελλιπώς στα πλαίσια της εν λόγω διαβούλευσης, προκειμένου να έχει 
αποτέλεσμα και να δύναται να αξιοποιηθεί, απαιτεί όλος ο εξοπλισμός που συνοδεύει το σύστημα να είναι 
του ιδίου τεχνολογικού επιπέδου και αξίας. Η αναφορά του όρου FULL HIGH DEFINITION 1080 γραμμές 

σάρωσης και ανάλυσης εικόνας 1920x1080 θα πρέπει να περιγράφεται ολοκληρωμένα και για όλα τα 
υποσυστήματα που αναπαράγουν εικόνα και απαρτίζουν το σύστημα, ώστε στο σύνολό του να είναι της ιδίας 
τεχνολογικής αξίας και να πληροί κατ’ ελάχιστον τα συγκεκριμένα σημεία στην απεικόνιση. Διαφορετικά δεν 
υφίσταται η δυνατότητα εφαρμογής και χρήσης του όρου Full High Definition, ενώ ταυτόχρονα η ημιτελής 
περιγραφή αυτού, δίδει την δυνατότητα κατάθεσης προσφορών εκ των προμηθευτών συστημάτων 
χαμηλότερων διαγνωστικών δυνατοτήτων, δημιουργώντας άνισα κριτήρια σύγκρισης. Επιπλέον θα θέλαμε 
να σας αναφέρουμε ότι σε όλα τα σύγχρονα ενδοσκοπικά συστήματα των μεγάλων κατασκευαστικών οίκων, 
διατίθεται πλέον ενσωματωμένη τεχνική οπτικής χρωμοενδοσκόπησης δια μέσου οπτικών φίλτρων, για την 
αναγνώριση και οριοθέτηση βλαβών και αλλοιώσεων στην επιφάνεια του βλεννογόνου, ώστε να δύναται η 
κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με το βαθμό κακοήθειας. Η συγκεκριμένη τεχνική κρίνεται πλέον αναγκαία 
και απαραίτητη στον ενδοσκόπο καθώς παρέχει άμεση και γρηγορότερη διάγνωση του υπό εξέταση ιστού, 
ενώ η τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης μεθόδου από έγκυρους και εγκεκριμένους οργανισμούς και 
δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες, αποτελεί κριτήριο αξιοπιστίας της μεθόδου προκειμένου να 
αποδεικνύεται η εγκυρότητά της και να δύναται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. Η ελλιπής 
αναφορά, περιγραφή και τεκμηρίωση της συγκεκριμένης τεχνικής στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό, 
αποτελεί σημείο υποβάθμισης των ελάχιστων δυνατοτήτων του προσφερόμενου συστήματος, την ίδια στιγμή 
που η τεχνική χρησιμοποιείται πλέον από όλα τα νέας τεχνολογίας συστήματα όλων των κατασκευαστικών 
οίκων. 

Αναλυτικότερα: 

Υποείδος Α. Ψηφιακός Βίντεο-επεξεργαστής εικόνας FHD (FULL High Definition) 

1) Προδιαγραφή 3: «Να ενσωματώνει σύστημα χρωμοενδοσκόπησης ψηφιακό, κατάλληλο για τη 
διαφοροποίηση παθολογικού από φυσιολογικό ιστό για την καλύτερη απεικόνιση μορφωμάτων και 
τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου καθώς και δυνατότητα απεικόνισης της 
μορφολογίας των κρυπτών και τον βαθμό δυσπλασίας με βάση το Pit Pattern (Kudo). Να περιγραφεί η 
μέθοδος καθώς και οι λειτουργίες που παρέχονται».  

Η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, 
υποβαθμίζει το επίπεδο της συγκεκριμένης τεχνικής καθώς δίδει τη δυνατότητα κατάθεσης προσφορών εκ 
των προμηθευτών, με συστήματα που διαθέτουν χρωμοενδοσκόπηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στις 
νεότερες τεχνολογικές απαιτήσεις και μεθόδους που χρησιμοποιούν πλέον τα σύγχρονα συστήματα 
ενδοσκόπησης. Ταυτόχρονα δίδει την δυνατότητα προσφορών συστημάτων που διαθέτουν παλαιότερες 
τεχνικές επεξεργασίας της εικόνας με χρήση λογισμικού εικονικής απεικόνισης, οι οποίες έχει αποδειχθεί 
επιστημονικώς, ότι δεν είναι εφικτό να αποδώσουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα στην παθογένεια του ιστού. 
Ως εκ τούτου και προκειμένου να δύναται το νοσοκομείο σας να προμηθευτεί ένα σύγχρονο σύστημα 
ενδοσκόπησης το οποίο να διαθέτει αναγνωρισμένες τεχνικές και μεθόδους απεικόνισης του ιστού που 
πληρούνται από όλα τα σύγχρονα συστήματα της αγοράς, ζητούμε την ενίσχυση και τροποποίηση της ως άνω 
προδιαγραφής ως εξής: 

«Να διαθέτει εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης, για τον εντοπισμό βλαβών στο 
βλεννογόνο και την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού. Η τεχνική να αναφερθεί 
αναλυτικά, να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) και να 
αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών και 
άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν τη μέθοδο» 

2) Προδιαγραφή 4: «Να παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης δύο ενδοσκοπικών εικόνων με 
και χωρίς χρωμοενδοσκόπηση για άμεση παρατήρηση και σύγκριση των ευρημάτων. Το μέγεθος των δύο 
εικόνων να δύναται να αλλαχθεί κατ' επιθυμία του χρήστη».  
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Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή ως περιγράφεται αποτελεί 
μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό των συστημάτων του κατασκευαστικού οίκου PENTAX ο οποίος 
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ, στην οποία δίδεται μοναδικά η 
δυνατότητα συμμετοχής σε περίπτωση διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας. Παράλληλα το συγκεκριμένο 
τεχνικό χαρακτηριστικό δεν προσφέρει κανένα διαγνωστικό πλεονέκτημα στην ενδοσκοπική εξέταση. Ως εκ 
τούτου ζητούμε την απαλοιφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής. 

3) Προδιαγραφή 10: «Να συνοδεύεται από software μεταφοράς εικόνων σε Η/Υ για αρχειοθέτηση και 
περαιτέρω εκτύπωση καθώς και έλεγχο μέσω κομβίων χειριστηρίου» 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η εταιρεία μας καθώς και όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί οίκοι 
σήμερα, διαθέτει ειδικό σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης της εικόνας με δυνατότητα αποθήκευσης σε 
φορητό μέσο USB για την καλύτερη και οικονομικότερη διαχείριση των φωτογραφιών που λαμβάνονται 
κατά την εξέταση. Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται απόλυτα και δεσμευτικά χωρίς να 
παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα στη διαχείριση των ενδοσκοπικών εικόνων, και παράλληλα αποκλείει την 
συμμετοχή της εταιρείας μας, η οποία παρέχει διαφορετική αντιμετώπιση στον τρόπο διαχείρισης της εικόνας 
χωρίς να υποβιβάζει την προμήθεια ή τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Για τον λόγο αυτό σας  προτείνουμε 
την τροποποίηση της προδιαγραφής αυτής ως εξής: 

 «Να συνοδεύεται από software μεταφοράς εικόνων σε Η/Υ για αρχειοθέτηση και περαιτέρω εκτύπωση και έλεγχο μέσω 
κομβίων του χειριστηρίου ή άλλη μέθοδο καταγραφής και μεταφοράς της εικόνας. Να αναφερθεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση» 

4) Προδιαγραφή 11: «Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους καθώς και αναλογικές. Να αναφερθούν 
προς αξιολόγηση».   

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όλοι οι σύγχρονοι βίντεο επεξεργαστές εικόνας τεχνολογίας υψηλής 
ανάλυσης σήμερα και προκειμένου να διασφαλίζεται η μεταφορά ψηφιακού σήματος 1920x1080 pixels στα 
περιφερειακά συστήματα απεικόνισης χωρίς να χάνεται διαγνωστική λεπτομέρεια, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο 
να διαθέτουν ψηφιακές εξόδους HD-SDI για την εξασφαλισμένη μεταφοράς της ενδοσκοπικής εικόνας 
τεχνολογίας FULL HD (Full High Definition) 1080 οριζόντιων γραμμών σάρωσης και ανάλυση 1920x1080 
από τον επεξεργαστή εικόνας προς την οθόνη απεικόνισης. Τις προαναφερόμενες ψηφιακές εξόδους 
μετάδοσης σήματος ενδοσκοπικής εικόνας τεχνολογίας FULL HD, ενσωματώνουν τα ενδοσκοπικά 
συστήματα όλων των κατασκευαστικών οίκων. Η εν λόγω προδιαγραφή ως έχει συνταχθεί υπολείπεται 
τεχνικών χαρακτηριστικών, αποτελεί σημείο υποβάθμισης των ελάχιστων δυνατοτήτων του προσφερόμενου 
συστήματος και επιτρέπει την κατάθεση προσφορών εκ των προμηθευτών, με συστήματα υποδεέστερων 
δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου και προκειμένου να δύναται το νοσοκομείο σας να προμηθευτεί ένα σύγχρονο 
ενδοσκοπικό σύστημα τελευταίας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας ζητούμε την τροποποίηση της εν λόγω 
προδιαγραφής ως εξής: 

 «Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους FULL HIGH DEFINITION 1920X1080 σύνδεσης 
περιφερειακών συστημάτων κατ’ ελάχιστο HD/SD-SDI καθώς και αναλογικές. Να αναφερθούν προς 
αξιολόγηση» 

5) Προδιαγραφή 13: «Να είναι συμβατός με τα ήδη υπάρχοντα ενδοσκόπια του τμήματος».  

Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναφορά 
«συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» είναι δεσμευτικές, επιτρέπουν σε μία 
και μόνο εταιρεία και πιο συγκεκριμένα στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. να καταθέσει προσφορά σε 
επικείμενο διαγωνισμό αποκλείοντας όλες τις υπόλοιπες εταιρείες με ανάλογο εξοπλισμό μεταξύ των οποίων 
και της εταιρεία ημών. Καθώς η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών σε όλους του δημόσιους 
διαγωνισμούς, αποτελεί το βασικό κριτήριο νομιμότητας και πλήρωσης του σκοπού για τον οποίο 
προορίζεται η διαγωνιστική διαδικασία, καλούμε το Νοσοκομείο σας να απαλείψει οποιαδήποτε 
αναφορά «συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» η οποία περιέχεται στις 
προς διαβούλευση προδιαγραφές.  
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Υποείδος Β. Πηγή Ψυχρού Φωτισμού  300 Watt XENON 

1) Προδιαγραφή 6: «Να είναι συμβατή με τα ήδη υπάρχοντα ενδοσκόπια του τμήματος».  

Θα θέλαμε να αναφέρουμε εκ νέου ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναφορά 
«συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» είναι δεσμευτικές, επιτρέπουν σε μία 
και μόνο εταιρεία και πιο συγκεκριμένα στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. να καταθέσει προσφορά σε 
επικείμενο διαγωνισμό αποκλείοντας όλες τις υπόλοιπες εταιρείες με ανάλογο εξοπλισμό μεταξύ των οποίων 
και της εταιρεία ημών. Καθώς η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών σε όλους του δημόσιους 
διαγωνισμούς, αποτελεί το βασικό κριτήριο νομιμότητας και πλήρωσης του σκοπού για τον οποίο 
προορίζεται η διαγωνιστική διαδικασία, καλούμε το Νοσοκομείο σας να απαλείψει οποιαδήποτε 
αναφορά «συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» η οποία περιέχεται στις 
προς διαβούλευση προδιαγραφές.  

Επιπλέον θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στο εν λόγω υποείδος δεν ζητείται ούτε απαιτείται η ενσωμάτωση 
ή συνεργασία με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, παρόλο που αυτό ζητείται ήδη στον Video επεξεργαστή του 
συστήματος, με αποτέλεσμα να δύναται κάθε προμηθευτής να προσφέρει υποδεέστερης τεχνολογίας 
ενδοσκόπιο. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται για το νοσοκομείο σας η προμήθεια ενός 
σύγχρονου συστήματος το οποίο να διαθέτει ενσωματωμένες μεθόδους απεικόνισης, σε όλα τα 
συνεργαζόμενη τμήματα απεικόνισης, σημεία που πληρούνται από όλα τα σύγχρονα συστήματα της αγοράς, 
ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής αυτής ως εξής:  

«Να διαθέτει απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης, για τον εντοπισμό 
βλαβών στο βλεννογόνο και την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού. Η τεχνική να 
αναφερθεί αναλυτικά, να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να αναφερθούν) 
και να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων επιστημονικών 
μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν τη μέθοδο». 

Υποείδος Γ. Εύκαμπτο Video διαγνωστικό Βρογχοσκόπιο HD  

1) Προδιαγραφή 1: «Να διαθέτει color CCD υψηλής ευκρίνειας». 

Όπως ακριβώς αναφέρθηκε και προγενέστερα, προκειμένου το ζητούμενο σύστημα να είναι τελευταίας 
γενιάς και νέας τεχνολογίας FULL HIGH DEFINITION και να εξασφαλίζει ενδοσκοπική εικόνα υψηλής 
ανάλυσης και ευκρίνειας απαιτείται όλος ο εξοπλισμός που το συνοδεύει να είναι του ιδίου τεχνολογικού 
επιπέδου, ήτοι FULL HIGH DEFINITION με 1080 γραμμές σάρωσης και ανάλυσης εικόνας 1920x1080. Η 
συγκεκριμένη προδιαγραφή περιγράφεται ελλιπώς στα πλαίσια της εν λόγω διαβούλευσης, ενώ προκειμένου 
να έχει αποτέλεσμα και να δύναται να αξιοποιηθεί, απαιτεί το σύνολο του εξοπλισμού που απαρτίζει το 
σύστημα να είναι της ιδίας τεχνολογικής αξίας. Η αναφορά του όρου FULL HIGH DEFINITION 1080 
γραμμές σάρωσης και ανάλυσης εικόνας 1920x1080 θα πρέπει να περιγράφεται ολοκληρωμένα και για 
όλα τα υποσυστήματα που τον απαρτίζουν ώστε το σύστημα στο σύνολό του να είναι της ιδίας 
τεχνολογικής αξίας και να πληροί κατ’ ελάχιστον τα συγκεκριμένα σημεία στην απεικόνιση. 
Διαφορετικά δεν υφίσταται η δυνατότητα εφαρμογής και χρήσης του όρου Full High Definition, ενώ 
ταυτόχρονα η ημιτελής περιγραφή αυτού, δίδει την δυνατότητα κατάθεσης προσφορών εκ των 
προμηθευτών συστημάτων χαμηλότερων διαγνωστικών δυνατοτήτων, δημιουργώντας άνισα κριτήρια 
σύγκρισης. Στο συγκεκριμένο υποείδος τόσο στον τίτλο αυτού όσο και στις ανωτέρω αναφερόμενες 
προδιαγραφές δεν περιγράφονται ούτε η ανάλυση εικόνας ούτε και οι οριζόντιες γραμμές σάρωσης στην 
εικόνα, υποβαθμίζοντας την προμήθεια στο σύνολό της, δίνοντας τη δυνατότητα κατάθεσης προσφορών εκ 
των προμηθευτών εύκαμπτων ενδοσκοπίων χαμηλότερων διαγνωστικών δυνατοτήτων, δημιουργώντας 
άνισα κριτήρια σύγκρισης. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται για το νοσοκομείο σας η 
προμήθεια ενός πραγματικά σύγχρονου ενδοσκοπικού συστήματος τελευταίας γενιάς και σύγχρονης 

τεχνολογίας ζητούμε την ενίσχυση και τροποποίηση του τίτλου καθώς και των παραπάνω προδιαγραφών ως 
εξής:  

ΤΙΤΛΟΣ: Εύκαμπτο Video διαγνωστικό βρογχοσκόπιο τεχνολογίας FULL HD (Full High Definition) 

Προδιαγραφή 1: «Να διαθέτει και να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας 
CCD Color Chip Technology τελευταίας γεvιάς και νέας τεχνολογίας FULL HD (Full High Definition) 1080 
οριζόντιων γραμμών σάρωσης και να παρέχει ενδοσκοπική εικόνα υψηλής ανάλυσης 1920x1080» 
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2) Προδιαγραφή 2: «Να διαθέτει περιστρεφόμενο άκρο στο σημείο σύνδεσης με τον βιντεοεπεξεργαστή, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται ο στραγγαλισμός του οργάνου» 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως περιγράφεται αποτελεί μοναδικό 
τεχνικό χαρακτηριστικό εύκαμπτων βρογχοσκοπίων συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και 
συγκεκριμένα του οίκου PENTAX ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. Ο οίκος Olympus Medical Systems Corporation κατασκευάζει εύκαμπτα 
βρογχοσκόπια και έχει εξοπλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό βρογχοσκοπικών τμημάτων παγκοσμίως, τα οποία 
είναι εργονομικά σχεδιασμένα, προσφέρουν μεγάλη ευχέρεια χειρισμού στους χρήστες και διαθέτουν ειδική 
κατασκευή για την αποφυγή του κινδύνου στραγγαλισμού τους, χωρίς την αναγκαιότητα περιστρεφόμενου 
άκρου. Η ύπαρξη περιστρεφόμενου άκρου στο σημείο σύνδεσης με τον Επεξεργαστή του συστήματος δεν 
προσφέρει κανένα λειτουργικό πλεονέκτημα στο ζητούμενο σύστημα, καθώς όλοι οι κατασκευαστές 
διαθέτουν πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά κατασκευής τα οποία παρέχουν ασφαλή λειτουργία χωρίς τον 
κίνδυνο στραγγαλισμού του οργάνου, χαρακτηριστικό το οποίο απαντάται σε παλαιότερης τεχνολογίας 
ενδοσκόπια,  είναι δε δεσμευτική και επιτρέπει στην εταιρεία  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. και μόνο να 
συμμετέχει σε επικείμενο διαγωνισμό καταθέτοντας προσφορά. Ως εκ τούτου ζητούμε την πλήρη απαλοιφή 
της συγκεκριμένης προδιαγραφής.  

3) Προδιαγραφή 12: «Να είναι συμβατό με τον ήδη υπάρχον επεξεργαστή του τμήματος».  

Θα θέλαμε εκ νέου να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναφορά 
«συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» είναι δεσμευτικές, επιτρέπουν σε μία 
και μόνο εταιρεία και πιο συγκεκριμένα στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. να καταθέσει προσφορά σε 
επικείμενο διαγωνισμό αποκλείοντας όλες τις υπόλοιπες εταιρείες με ανάλογο εξοπλισμό μεταξύ των οποίων 
και της εταιρεία ημών. Καθώς η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών σε όλους του δημόσιους 
διαγωνισμούς, αποτελεί το βασικό κριτήριο νομιμότητας και πλήρωσης του σκοπού για τον οποίο 
προορίζεται η διαγωνιστική διαδικασία, καλούμε το Νοσοκομείο σας να απαλείψει οποιαδήποτε 
αναφορά «συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» η οποία περιέχεται στις 
προς διαβούλευση προδιαγραφές. 

Επιπλέον θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στο εν λόγω υποείδος δεν ζητείται ούτε απαιτείται η ενσωμάτωση 
ή συνεργασία με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, παρόλο που αυτό ζητείται ήδη στον Video επεξεργαστή του 
συστήματος, με αποτέλεσμα να δύναται κάθε προμηθευτής να προσφέρει υποδεέστερης τεχνολογίας 
ενδοσκόπιο. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται για το νοσοκομείο σας η προμήθεια ενός 
σύγχρονου συστήματος το οποίο να διαθέτει ενσωματωμένες μεθόδους απεικόνισης, σε όλα τα 
συνεργαζόμενη τμήματα απεικόνισης, σημεία που πληρούνται από όλα τα σύγχρονα συστήματα της αγοράς, 
ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής αυτής ως εξής:  

«Να συνεργάζεται απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης, για τον 
εντοπισμό βλαβών στο βλεννογόνο και την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού. Η 
τεχνική να αναφερθεί αναλυτικά, να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να 
αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 
επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν τη μέθοδο». 

 

Υποείδος Δ Εύκαμπτο Video Θεραπευτικό Βρογχοσκόπιο HD  

1) Προδιαγραφή 2: «Να διαθέτει Color CCD υψηλής ευκρίνειας (HD)». 

Όπως ακριβώς αναφέρθηκε και προγενέστερα, προκειμένου το ζητούμενο σύστημα να είναι τελευταίας 
γενιάς και νέας τεχνολογίας FULL HIGH DEFINITION και να εξασφαλίζει ενδοσκοπική εικόνα υψηλής 
ανάλυσης και ευκρίνειας απαιτείται όλος ο εξοπλισμός που το συνοδεύει να είναι του ιδίου τεχνολογικού 
επιπέδου, ήτοι FULL HIGH DEFINITION με 1080 γραμμές σάρωσης και ανάλυσης εικόνας 1920x1080. Η 
συγκεκριμένη τεχνολογία περιγράφεται ελλιπώς στα πλαίσια της εν λόγω διαβούλευσης, ενώ προκειμένου να 
έχει αποτέλεσμα και να δύναται να αξιοποιηθεί, απαιτεί το σύνολο του εξοπλισμού που απαρτίζει το 
σύστημα να είναι της ιδίας τεχνολογικής αξίας. Η αναφορά του όρου FULL HIGH DEFINITION 1080 
γραμμές σάρωσης και ανάλυσης εικόνας 1920x1080 θα πρέπει να περιγράφεται ολοκληρωμένα και για 
όλα τα υποσυστήματα που τον απαρτίζουν ώστε το σύστημα στο σύνολό του να είναι της ιδίας 
τεχνολογικής αξίας και να πληροί κατ’ ελάχιστον τα συγκεκριμένα σημεία στην απεικόνιση. 



 

Σελίδα 6 από 7 
 

Διαφορετικά δεν υφίσταται η δυνατότητα εφαρμογής και χρήσης του όρου Full High Definition, ενώ 
ταυτόχρονα η ημιτελής περιγραφή αυτού, δίδει την δυνατότητα κατάθεσης προσφορών εκ των 
προμηθευτών συστημάτων χαμηλότερων διαγνωστικών δυνατοτήτων, δημιουργώντας άνισα κριτήρια 
σύγκρισης. Στο συγκεκριμένο υποείδος τόσο στον τίτλο αυτού όσο και στην ανωτέρω αναφερόμενη 
προδιαγραφή δεν περιγράφονται ούτε η ανάλυση εικόνας ούτε και οι οριζόντιες γραμμές σάρωσης στην 
εικόνα, υποβαθμίζοντας την προμήθεια στο σύνολό της, δίνοντας τη δυνατότητα κατάθεσης προσφορών εκ 
των προμηθευτών ενδοσκοπίου χαμηλότερων διαγνωστικών δυνατοτήτων, δημιουργώντας άνισα κριτήρια 
σύγκρισης. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται για το νοσοκομείο σας η προμήθεια ενός 
πραγματικά σύγχρονου ενδοσκοπικού συστήματος τελευταίας γενιάς και σύγχρονης τεχνολογίας ζητούμε 

την ενίσχυση και τροποποίηση του τίτλου καθώς και των παραπάνω προδιαγραφών ως εξής:  

ΤΙΤΛΟΣ: Εύκαμπτο Video θεραπευτικό Βρογχοσκόπιο FULL HD (Full High Definition) 

Προδιαγραφή 2: «Να διαθέτει και να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριo αvάγvωσης εικόvας 
CCD Color Chip Technology τελευταίας γεvιάς και νέας τεχνολογίας FULL HD (Full High Definition) 1080 
οριζόντιων γραμμών σάρωσης και να παρέχει ενδοσκοπική εικόνα υψηλής ανάλυσης 1920x1080» 

2) Προδιαγραφή 3: «Να διαθέτει περιστρεφόμενο άκρο στο σημείο σύνδεσης με τον βιντεοεπεξεργαστή, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται ο στραγγαλισμός του οργάνου» 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως περιγράφεται αποτελεί μοναδικό 
τεχνικό χαρακτηριστικό εύκαμπτων βρογχοσκοπίων συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου και 
συγκεκριμένα του οίκου PENTAX ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. Ο οίκος Olympus Medical Systems Corporation κατασκευάζει εύκαμπτα 
βρογχοσκόπια και έχει εξοπλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό βρογχοσκοπικών τμημάτων παγκοσμίως, τα οποία 
είναι εργονομικά σχεδιασμένα, προσφέρουν μεγάλη ευχέρεια χειρισμού στους χρήστες και διαθέτουν ειδική 
κατασκευή για την αποφυγή του κινδύνου στραγγαλισμού τους, χωρίς την αναγκαιότητα περιστρεφόμενου 
άκρου. Η ύπαρξη περιστρεφόμενου άκρου στο σημείο σύνδεσης με τον Επεξεργαστή του συστήματος δεν 
προσφέρει κανένα λειτουργικό πλεονέκτημα στο ζητούμενο σύστημα, καθώς όλοι οι κατασκευαστές 
διαθέτουν πλέον σύγχρονα χαρακτηριστικά κατασκευής τα οποία παρέχουν ασφαλή λειτουργία χωρίς τον 
κίνδυνο στραγγαλισμού του οργάνου, χαρακτηριστικό το οποίο απαντάται σε παλαιότερης τεχνολογίας 
ενδοσκόπια,  είναι δε δεσμευτική και επιτρέπει στην εταιρεία  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. και μόνο να 
συμμετέχει σε επικείμενο διαγωνισμό καταθέτοντας προσφορά. Ως εκ τούτου ζητούμε την πλήρη απαλοιφή 
της συγκεκριμένης προδιαγραφής.  

3) Προδιαγραφή 14: «Να είναι συμβατό με τον ήδη υπάρχον επεξεργαστή του τμήματος».  

Θα θέλαμε εκ νέου να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναφορά 
«συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» είναι δεσμευτικές, επιτρέπουν σε μία 
και μόνο εταιρεία και πιο συγκεκριμένα στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε. να καταθέσει προσφορά σε 
επικείμενο διαγωνισμό αποκλείοντας όλες τις υπόλοιπες εταιρείες με ανάλογο εξοπλισμό μεταξύ των οποίων 
και της εταιρεία ημών. Καθώς η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών σε όλους του δημόσιους 
διαγωνισμούς, αποτελεί το βασικό κριτήριο νομιμότητας και πλήρωσης του σκοπού για τον οποίο 
προορίζεται η διαγωνιστική διαδικασία, καλούμε το Νοσοκομείο σας να απαλείψει οποιαδήποτε 
αναφορά «συνεργασίας-συμβατότητας με υφιστάμενο ενδοσκοπικό εξοπλισμού» η οποία περιέχεται στις 
προς διαβούλευση προδιαγραφές. 

Επιπλέον θα πρέπει να παρατηρήσουμε εκ νέου ότι στο εν λόγω υποείδος δεν ζητείται ούτε απαιτείται η 
ενσωμάτωση ή συνεργασία με σύστημα χρωμοενδοσκόπησης, παρόλο που αυτό ζητείται ήδη στον Video 
επεξεργαστή του συστήματος, με αποτέλεσμα να δύναται κάθε προμηθευτής να προσφέρει υποδεέστερης 
τεχνολογίας ενδοσκόπιο. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται για το νοσοκομείο σας η προμήθεια 
ενός σύγχρονου συστήματος το οποίο να διαθέτει ενσωματωμένες μεθόδους απεικόνισης, σε όλα τα 
συνεργαζόμενη τμήματα απεικόνισης, σημεία που πληρούνται από όλα τα σύγχρονα συστήματα της αγοράς, 
ζητούμε την τροποποίηση της προδιαγραφής αυτής ως εξής:  

«Να συνεργάζεται απαραίτητα με εξελιγμένο οπτικό σύστημα φίλτρων χρωμοενδοσκόπησης, για τον 
εντοπισμό βλαβών στο βλεννογόνο και την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού. Η 
τεχνική να αναφερθεί αναλυτικά, να είναι εγκεκριμένη από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (να 
αναφερθούν) και να αποδεικνύεται η εγκυρότητά της με την απαραίτητη κατάθεση δημοσιευμένων 
επιστημονικών μελετών και άρθρων τουλάχιστον δέκα ετών που να πιστοποιούν τη μέθοδο». 
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Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Μετά τιμής 

 

Μ. Πουρσανίδου 
BU Manager 

OLYMPUS G&R Division  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


