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Αθήνα, 24 Μαΐου 2022 
 

 
 
 
Θέμα: 1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ», για τις ανάγκες του του Γ.Ν. 
Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00€ πλέον 
ΦΠΑ 24%. 

 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι,  
 
Σε συνέχεια της από 16-05-2022 ανακοίνωσης του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν. Πατρών «ο 
Άγιος Ανδρέας» στην εν θέματι ανοικτή διαβούλευση, η οποία αναρτήθηκε στη σχετική 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
 
Η εταιρεία Medtronic, ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ιατρική τεχνολογία 
παρέχοντας λύσεις για χρόνιες παθήσεις. Προσφέρουμε προϊόντα, θεραπείες και υπηρεσίες που 
βελτιώνουν ή επεκτείνουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Κάθε έτος,  παραπάνω από 65 
εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως ωφελούνται από την τεχνολογία της εταιρείας Medtronic, 
καθώς προσφέρουμε θεραπείες σε άτομα με χρόνιες παθήσεις και είμαστε εξειδικευμένοι στα 
κάτωθι:  
 
 
• Καρδιακή Βηματοδότηση  
• Εμφυτεύσιμοι Απινιδωτές  
• Κολπική Μαρμαρυγή/ Καρδιακή ανεπάρκεια/ Στεφανιαία και περιφερειακή αγγειοπάθεια  
• Αντικατάσταση Βαλβίδων Καρδιάς  
• Εξωσωματική υποστήριξη καρδιακής λειτουργίας  
• Χειρουργική πλοήγηση  
• Σπονδυλική Στήλη και Νευροχειρουργική  
• Κινητικές Διαταραχές  
• Νευροεκφυλιστικές διαταραχές 
• ΩΡΛ  

Medtronic Hellas ΑΕΕ 
Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Κτίριο Β’ 
15125 Αμαρούσιο 
Αθήνα 
www.medtronic.com 
τηλ. +30 210 677 9099 
fax  + 30 210 6779399  
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• Ρύθμιση Σακχαρώδους Διαβήτη

Αντίστοιχα και στην χώρα μας όλα τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία επωφελούνται 
από τα εν λόγω προϊόντα, θεραπείες και υπηρεσίες. 

Η εταιρεία «MEDTRONIC HELLAS Ιατρικά Μηχανήματα Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική 
Εταιρία» με έδρα επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24 Κτίριο Β’, με ΑΦΜ 094498111 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
2650801000, προτίθεται να συμμετέχει στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό με αντίστοιχο 
Πνευματικό σύστημα Κρανιοτόμου- Κρανιοτρύπανου- Οστεοτόμου Υψηλών Στροφών (High 
Speed Drill System), το οποίο είναι τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας, καλύπτοντας πλήρως τις 
ανάγκες Νευροχειρουργικών (Εγκεφάλου – Κρανιοτομίες/ Κρανιοανάτρησης, Σπονδυλικής 
στήλης, δισκεκτομής, σπονδυλοδεσίας, Plif, Tlif κλπ) περιστατικών, πλην όμως ορισμένες υπό 
διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές, καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή μας. Πιο συγκεκριμένα 
θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Η υπό διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή με α/α 11, αναφέρει:  

7. Να διαθέτει κεφαλή κρανιοτομίας ενηλίκων μήκους 6,5 cm και μεγάλη 7,5cm.

Στην εν λόγω προδιαγραφή, το απόλυτο μήκος των χειρολαβών (6,5 cm και 7,5cm), το οποίο 
απαιτείται, είναι δεσμευτικό καθώς όλες οι εταιρείες κατασκευάζουν χειρολαβές κρανιοτομίας 
διαφόρων μηκών για την καλύτερη προσέγγιση του οστού στην εκάστοτε επέμβαση.  

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

«7. Να διαθέτει κεφαλή κρανιοτομίας ενηλίκων μήκους 6,5 cm περίπου και μεγάλη 7,5cm περίπου». 

Η υπό διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή με α/α 15, αναφέρει:  

15. Να είναι συμβατός με τον ήδη υπάρχον κρανιοτόμο αέρος του νοσοκομείου, εργοστασίου 
Anspach. 

Η εν λόγω προδιαγραφή περιορίζει την ελευθερία του ανταγωνισμού στην περίπτωση δημόσιας 
διαγωνιστικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την απαλοιφή της. 

Καταληκτικά, θεωρούμε ότι οι ανωτέρω προταθείσες τροποποιήσεις και προσθήκες συμβάλλουν 
καταλυτικά στην επίτευξη σημαντικά βελτιωμένων κλινικών αποτελεσμάτων για τον ασθενή, 
στην καλύτερη εμπειρία του χρήστη του ιατροτεχνολογικού προϊόντος καθώς και στην ευρύτερη 
συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία, προάγοντας την αρχή 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. 
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Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις, είμαστε στη διάθεσή σας.  

Με εκτίμηση,  

Για την Medtronic Hellas Ιατρικά Μηχανήματα Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε., 

Κωνσταντίνος Μούτσιανος 
Εμπορικός Διευθυντής Ορθοπεδικού & Νευροχειρουργικού Τμήματος 


