
 

 

ΠΡΟΣ: 

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας » 

Τμήμα Προμηθειών  

Υπόψη: … 

E-mail: diabouleysi@agandreashosp.gr 

Tηλ.: 2613-601952 

 

ΘΕΜΑ: 

Προτάσεις για την  πρώτη (1η ) αίτηση προς διαβούλευση με Αρ.Πρωτ. 11468-

23.3.2022 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»»  

 

Κύριοι, 

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τον οίκο MINDRAY που παρέχει ιατροτεχνολογικό υλικό 

υψηλής ποιότητας σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα.  

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση σας, ενημερώνουμε πως θα θέλαμε να συμμετάσχουμε 

στην προμήθεια του εν λόγω υλικού. 

Έχετε όμως όρο στις προδιαγραφές που δυσχεραίνει ή και αποκλείει την συμμετοχή άλλων 

εταιρειών εκτός συγκεκριμένης (οίκος Maquet) :  

Επιμέρους ζητάτε στις προδιαγραφές: 

Β. ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Προδιαγραφή α/α 2.: «Η προσφερόμενη χειρουργική τράπεζα να είναι συμβατή με τον 

εξειδικευμένο ορθοπεδικό εξοπλισμό που διαθέτει το Νοσοκομείο για την κάλυψη ορθοπεδικών 

επεμβάσεων άνω και κάτω άκρων και πιο συγκεκριμένα τα εξής: 

 Το πλήρες σύστημα ορθοπεδικής έλξης κάτω άκρων Maquet με κωδ. 1419.01HC μαζί με τα 

επιμέρους εξαρτήματα που το απαρτίζουν. 

Να κατατεθεί σχετική βεβαίωση από τον κατασκευαστικό Οίκο για την κάλυψη της ανωτέρω 

προδιαγραφής (επί ποινή αποκλεισμού). Εναλλακτικά η προσφερόμενη τράπεζα να 

συνοδεύεται από: 

 Πλήρες σύστημα ορθοπεδικής έλξης κάτω άκρων αποτελούμενο από i) Ένα τροχήλατο 

μεταφοράς και αποθήκευσης του συστήματος της ορθοπεδικής έλξης και των εξαρτημάτων της, 

ii)Ένα ζεύγος συνδετικών για την προσάρτηση του συστήματος έλξης 

πάνω στη χειρουργική τράπεζα, iii)Δύο τηλεσκοπικούς βραχίονες 

διαφορετικού μήκους, iv)Μία ράβδο αντεφελκισμού, v) Ένα σύστημα 

διατροχαντήριου μικρομετρικής ρύθμισης για την επίτευξη της έλξης 

ποδός, vi) Ένα στύλο συγκράτησης του υγιούς ποδός, vii) Ένα ζεύγος 
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μποτών έλξης , viii) Έναν σφιγκτήρας με δυνατότητας περιστροφής και κλίσης, ix) Ένα τμήμα 

επέκτασης πλευρικής ράγας, x) Δύο επιδαπέδια στηρίγματα μαζί με τους σφιγκτήρες στερέωσης 

τους..»  

Δηλαδή ο προσφέρων θα πρέπει να είναι η εταιρεία Maquet ή να ανταγωνιστεί με δυμενείς 

όρους την εταιρεία Maquet , με αναγκαστικό επιπλέον κόστος για ένα πλήρες σύστημα 

ορθοπεδικής έλξης κάτω άκρων. 

Το Νοσοκομείο με αυτόν τον τρόπο εσαεί θα πρέπει να ανανεώνει τα χειρουργικά τραπέζια 

μέσω της εταιρείας Maquet. 

Προτείνουμε για λόγους ισονομίας και ανάπτυξης του ανταγωνισμού να διαγραφεί η ανωτέρω 

προδιαγραφή. 

 

Επιπλέον ζητάτε  : 

Προδιαγραφή α/α 7. 

Όλα τα ανωτέρω τμήματα να καλύπτονται από στρώματα από ειδικό αφρώδες υλικό πάχους 

τουλάχιστον 80 χιλιοστών για καλύτερη διανομή των σημείων πίεσης προς αποφυγή των 

κατακλίσεων. 

Προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω προδιαγραφής ως ακολούθως για νά έχουμε την 

δυνατότητα να συμμετέχουμε.  

Προδιαγραφή α/α 7. 

Όλα τα ανωτέρω τμήματα να καλύπτονται από στρώματα από ειδικό αφρώδες υλικό πάχους 

περίπου 80 χιλιοστών , +/- 10%  , για καλύτερη διανομή των σημείων πίεσης προς αποφυγή 

των κατακλίσεων 

 

 

Προδιαγραφή α/α 10 

Ο χειρισμός και οι ρυθμίσεις της χειρουργικής τράπεζας να επιτυγχάνονται μέσω ασύρματου 

χειροπληκτρολογίου με οθόνη LCD, το οποίο και θα συνοδεύει κάθε χειρουργική τράπεζα. Το 

προσφερόμενο ασύρματο χειροπληκτρολόγιο να διαθέτει την δυνατότητα ενσύρματης 

λειτουργίας για όταν αυτό απαιτηθεί από τους χρήστες. Εναλλακτικά η κάθε χειρουργική 

τράπεζα να συνοδεύεται από ένα ασύρματο και ένα ενσύρματο χειροπληκτρολόγιο με οθόνη 

LCD.  

Προτείνουμε επειδή δημιουργείτε σύγχυση στον ζητούμενο τύπο χειροπληκτρολογίου να 

τροποποιηθεί στο απλούστερο ως ακολούθως:  

 

Προδιαγραφή α/α 10 

Ο χειρισμός και οι ρυθμίσεις της χειρουργικής τράπεζας να επιτυγχάνονται μέσω ασύρματου 

χειροπληκτρολογίου με οθόνη LCD, το οποίο και θα συνοδεύει κάθε χειρουργική τράπεζα. 
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Επιπλέον κάθε χειρουργική τράπεζα να συνοδεύεται από ένα ασύρματο και ένα ενσύρματο 

χειροπληκτρολόγιο με οθόνη LCD.  

 

Για την ΠΝΟΗ Α.Ε. 

 

ΖΙΜΠΟΥΝΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Τμήμα Πωλήσεων 

 


