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ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡίΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 24/08/2017

Αρ. Πρωτ.: 95612017

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα και κατόπιν ανάρτησης του Νοσοκομείου σας, σας αποστέλλουμε τεχνικές

Παρατηρήσεις περί διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια είδους «13. Αυχνία

εξεταστική».

Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των Ευρωπαϊκών

Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη

δυνατή ευρύτητα και ισότιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό και θεωρούμε ότι είναι οι ακόλουθες, στις

οποίες έχουν προστεθεί με έντονη γραφή (ΒοΙιΙ) σι παρατηρήσεις μας.

Τονίζουμε ότι οι Παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτές προέκυψαν με γνώμονα την διαμόρφωση

των ουσιαστικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν τα παρακάτω Προϊόντα και όχι την περιγραφή

μεμονωμένων, σπάνιων και μη ουσιωδών χαρακτηριστικών που τις Περισσότερες φορές προσδιορίζουν

συγκεκριμένο είδος, Προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Διατελώντας στη διάθεση σας για οιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση.

Για την Α. Ε.,

ΕίΔΗ Α.Ε.
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2. Η μέγιστη ατιοδιδόμενη ισχύς φωτός στονπροόολέα να είναι 45.000 /υ τουλάχιστον στο 1ιτ.

Μεγαλύτερη ένταση α αξιολογηιεί ιετικά.

Προτείνουμε την αύξηση της έντασης τουλάχιστον στα 50.000 Ιυ ώστε ο τιροβολέας να
μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε πιο ατιαιτητικές διαδικασίες. Δηλαδή η εν λόγω

προδιαγραψή να τροποποιηθεί ως εξής:

ιι2. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς ψωτός στον προβολέα να είναι 50.000 Ιυ τουλάχιστον στο
Ιπ·ι. Μεγαλύτερη ένταση Θα αξιολογηθεί θετικά.»

5. Να περιγραφεί το 6άιος πεδίου εργασίας όπως αυτό περιγράφεται στο ΙΕΙ δηλαδή 0ερΙ ο/
ΙΙΙυιιιίπαίοπ 11+12, τουλάχιστον ΙΟΟατι

Το βάθος πεδίου των Ι00ειτι είναι ιδιαίτερα μεγάλο για εξεταστικό προβολέα. Είναι ιδιαίτερα
μεγάλο ακόμα και από προβολείς αίθουσας χειρουργείου μεγάλων κατασκευαστών.

Προτείνουμε την μείωση του στα 80ειυ ώστε να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός. Δηλαδή η εν

λόγω προδιαγραψή να τροποποιηθεί ως εξής:

5. Να περιγραψεί το βάθος πεδίου εργασίας όπως αυτό περιγράψεται στο ΙΕί δηλαδή Ιρ1ι
ο ΙΙΙυπιίπ3ίίοπ 11+12, τουλάχιστον 80πι.

8. 0 δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ηα) να είναι σύμφωνος με τα Ευρωπαικά Πρότυπα.

Μεγαλύτερη τιμή ια αξιολογηιεί ετικά.

ο δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ρ) είναι Ιδιαίτερα σημαντικός για την σωστή απόδοση των

χρωμάτων. Προτείνουμε για την προμήθεια ενός αναβαθμισμένου προβολέα να οριστεί το

κατώτατο όριο Β στα 92. Δηλαδή η εν λόγω προδιαγραψή να τροποποιηθεί ως εξής:

8. 0 δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ι3) να είναι τουλάχιστον 92.


