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ΑΦΟΡΑ:  «Παρατηρήσεις-προτάσεις-σχόλια επί της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

««προμήθεια Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες της Μ/Γ και του ΣΕΠ, του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» για τις 29-08-2017. 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι 
 
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και συγκεκριμένα για το είδος «ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 13» και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης 
Τεχνικών Προδιαγραφών, επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από 
αυτών, προκειμένου η εταιρεία μας να έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του 
Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει 
το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς Τιμής. 

  

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων 

ηλεκτροκαρδιογράφων της πλέον προηγμένης τεχνολογίας, ωστόσο με τις δεδομένες 

τεχνικές προδιαγραφές, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν και λαμβάνοντας ως 

δεδομένο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται 

οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή προτείνουμε την 

τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: 

 
ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 13 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 
2. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον προβολέα να είναι 45.000 lux τουλάχιστον στο 
1 m. Μεγαλύτερη ένταση θα αξιολογηθεί θετικά. 

 
H απαίτηση της προδιαγραφής για αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον προβολέα να είναι 45.000 
lux τουλάχιστον στο 1 m, εμποδίζει την συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό χωρίς 
ουσιαστικό λόγο καθώς πρόκειται για εξεταστική λυχνία όπου σκοπός είναι να είναι κοντά 
στο εξεταστικό πεδίο που επιθυμούν οι χρήστες ιατροί. 
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Συνεπώς η απαίτηση απόδοσης 45.000 lux στο 1 m συναντάται στους σκιαλυτικούς 
χειρουργικούς προβολείς όπου η απόσταση από το χειρουργικό πεδίο πρέπει να είναι 
μεγάλη. Αντίθετα στους εξεταστικούς προβολείς δεν συναντάται τέτοια από σταση εργασίας. 
Συνεπώς εφόσον πρόκειται για εξεταστική λυχνία, η ζητούμενη απόσταση δεν επιτρέπει στην 
εταιρεία μας, παρόλο που διαθέτει υψηλής τεχνολογίας εξεταστικές λυχνίες, να συμμετάσχει 
στο διαγωνισμό. 
Η εξεταστική λυχνία που προτίθεται να προσφέρει η εταιρεία μας βάσει του συνόλου των 
προδιαγραφών, είναι σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας, η οποία όμως διαθέτει 
απόδοσης 45.000 lux στα 50 εκατ.  
Για τους παραπάνω λόγους, για τη διεύρυνση της συμμετοχής διάφορων εταιριών και για την 
δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό προτείνουμε την επαναδιατύπωση 
της προδιαγραφής ως εξής : 
 
2. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον προβολέα να είναι 45.000 lux τουλάχιστον στο 
0,5 m. Μεγαλύτερη ένταση θα αξιολογηθεί θετικά. 
 

 
Θεωρούμε ότι με τις παραπάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αποφευχθεί ο περιορισμός 
άνευ νόμιμου ερείσματος της ανάπτυξης ανταγωνισμού και θα δοθεί η δυνατότητα στον 
φορέα σας να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων αξιόπιστων μηχανημάτων και δη προς όφελος 
του τελικού χρήστη αυτών.  
 
 
 

 
Μετά Τιμής 

Γιάννης Γόγολος 
Διευθυντής Πωλήσεων Δυτικής Ελλάδας 

 
 


