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• Ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα εξής χαρακτηριστικά και δυνατότητες : Α/Α 1: Ο Η/Υ να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας υψηλού επιπέδου … με σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB ΣΧΟΛΙΟ: O 
σκληρός δίσκος να είναι τουλάχιστον 1 TB καθώς οι ανάγκες ενός σύγχρονου εργαστηρίου 
ηλεκτροφυσιολογίας, ειδικά όταν απαιτείται σύνδεση του καταγραφικού με άλλα συστήματα π.χ. 
3D συστήματα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης, απαιτούν μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης. 
Α/Α 3: Να διαθέτει DVD Drive : DVD Drive: CD/ DVD±R ±RW (±R DL) / DVD-ROM, σκληρό 
δίσκο μεγάλης χωρητικότητας… ΣΧΟΛΙΟ: Διπλή εμφάνιση σκληρού δίσκου – Να διαθέτει DVD 
Drive : DVD Drive: CD/ DVD±R ±RW (±R DL) / DVD-ROM, σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1 TB 
καθώς οι ανάγκες ενός σύγχρονου εργαστηρίου ηλεκτροφυσιολογίας, ειδικά όταν απαιτείται 
σύνδεση του καταγραφικού με άλλα συστήματα π.χ. 3D συστήματα ηλεκτροανατομικής 
χαρτογράφησης, απαιτούν μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης … για περεταίρω μελέτη Α/Α 10: Να 
διαθέτει εξόδους RGB για τη σύνδεση όσων άλλων monitors χρειάζονται ΣΧΟΛΙΟ:Να διαθέτει 
εξόδους RGB ή VGA ή HDMI για τη σύνδεση όσων άλλων monitors χρειάζονται, καθώς η έξοδοι 
RGB είναι πλέον πολύ παλιάς τεχνολογίας. Α/Α 14:Να διαθέτει έγχρωμο εκτυπωτή laser για 
εκτύπωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, κυματομορφών, γραφικών παραστάσεων, εικόνων
από τη χαρτογράφηση ΣΧΟΛΙΟ:Να διαθέτει έγχρωμο ή ασπρόμαυρο εκτυπωτή laser για 
μεγαλύτερη ταχύτητα και οικονομία γραφικής ύλης προκειμένου να είναι δυνατή η εκτύπωση των
αποτελεσμάτων των μετρήσεων, κυματομορφών, γραφικών παραστάσεων, εικόνων από τη 
χαρτογράφηση 
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5) Να έχει τη δυνατότητα ... labels κ.τ.λ. ΣΧΟΛΙΟ: Να διαθέτει εξελιγμένο αλγόριθμο VT 
template matching με δυνατότητα αποθήκευσης templates καταγραφών για τη δυνατότητα 
σύγκρισης κυματομορφών σε pace mapping, προκειμένου να επιτυγχάνεται ταχύτερη διάγνωση 
και ο εντοπισμός του μηχανισμού των κοιλιακών ταχυκαρδιών. Εκ μέρους της εταιρείας Μούκα 
κατερίνα 2109542300 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ "SJM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε." ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Φορέας διενέργειας: ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Κύριοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 



ότι στην δημοσιά διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για καταγραφικό σύστημα 
ηλεκτροφυσιολογικών παραμέτρων έχουμε τις παρακάτω ενστάσεις - παρατηρήσεις: A) Στην 
παράγραφο : • Το καταγραφικό σύστημα να διαθέτει ενισχυτή με τις παρακάτω δυνατότητες : 
Παράγραφος: 2. Ρυθμός δειγματοληψίας 1, 2 έως και 4KHz. Θα θέλαμε να τροποποιηθεί αυτό 
έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα (μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής ). 
Συγκεκριμένα για την ανωτέρω παράγραφο θα θέλαμε να τροποποιηθεί ως εξής: Ρυθμός 
δειγματοληψίας 1 ή 2 ή 4KHz. Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα 
συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 Παρ.3 του Π.Δ 118/2007 και ισότιμη πρόσβαση στους 
προσφέροντες Άρθρο 53 Παρ.2 Π.Δ 60/2007. Β) Στην παράγραφο : • Το καταγραφικό σύστημα να
διαθέτει ενισχυτή με τις παρακάτω δυνατότητες : Παράγραφος: 4. Τουλάχιστον ογδόντα ( 80 ) 
ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια και να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης . Θα θέλαμε να 
τροποποιηθεί αυτό έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα (μεγαλύτερη δυνατή 
ευρύτητα συμμετοχής ). Συγκεκριμένα για την ανωτέρω παράγραφο θα θέλαμε να τροποποιηθεί 
ως εξής: Τουλάχιστον ογδόντα ( 48 ) ενδοκαρδιακά διπολικά κανάλια και να υπάρχει δυνατότητα 
επέκτασης τους πάνω από 224 διπολικά κανάλια με 448 total displayed EGMs (συνολικά 
εκπεφρασμένα ΗΓΜ ). Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής 
σύμφωνα με το άρθρο 3 Παρ.3 του Π.Δ 118/2007 και ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες 
Άρθρο 53 Παρ.2 Π.Δ 60/2007. Γ) Στην παράγραφο : • Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με τα εξής 
χαρακτηριστικά και δυνατότητες: Παράγραφος: 5. Να έχει την δυνατότητα να μετράει επί της 
οθόνης σε ακίνητες ή κινούμενες κυματομορφές , το πλάτος και τον χρόνο αυτόματα αλλά και με 
τη χρήση Calipers. Θα θέλαμε να τροποποιηθεί αυτό έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην 
πραγματικότητα (μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής ). Συγκεκριμένα για την ανωτέρω 
παράγραφο θα θέλαμε να τροποποιηθεί ως εξής: Να έχει την δυνατότητα να μετράει επί της 
οθόνης σε ακίνητες κυματομορφές ( γιατί σε κινούμενες κυματομορφές δεν υπάρχει η δυνατότητα
μέτρησης αλλά μόνο παρακολούθησης ) , το πλάτος και τον χρόνο αυτόματα αλλά ή με τη χρήση 
Calipers. Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής σύμφωνα με το
άρθρο 3 Παρ.3 του Π.Δ 118/2007 και ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες Άρθρο 53 Παρ.2 
Π.Δ 60/2007. Δ ) Στην παράγραφο : • Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με τα εξής χαρακτηριστικά και 
δυνατότητες: Παράγραφος: 10. Να διαθέτει εξόδους RGB για τη σύνδεση όσων άλλων Monitor 
χρειάζονται. Θα θέλαμε να τροποποιηθεί αυτό έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα 
(μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής ). Συγκεκριμένα για την ανωτέρω παράγραφο θα 
θέλαμε να τροποποιηθεί ως εξής: Να διαθέτει εξόδους για τη σύνδεση άλλων Monitor αν 
χρειαστούν . Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής σύμφωνα 
με το άρθρο 3 Παρ.3 του Π.Δ 118/2007 και ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες Άρθρο 53 
Παρ.2 Π.Δ 60/2007. Ε ) Στην παράγραφο : • Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με τα εξής χαρακτηριστικά 
και δυνατότητες: Παράγραφος: 14. Να διαθέτει έγχρωμο εκτυπωτή Laser για εκτύπωση των 
αποτελεσμάτων των μετρήσεων Κ.Τ.Λ. Θα θέλαμε να τροποποιηθεί αυτό έτσι ώστε να είναι πιο 
κοντά στην πραγματικότητα (μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής ). Συγκεκριμένα για την 
ανωτέρω παράγραφο θα θέλαμε να τροποποιηθεί ως εξής: Να διαθέτει έγχρωμο ή ασπρόμαυρο 
εκτυπωτή Laser ή Inkjet για εκτύπωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων Κ.Τ.Λ. Έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 Παρ.3 του 
Π.Δ 118/2007 και ισότιμη πρόσβαση στους προσφέροντες Άρθρο 53 Παρ.2 Π.Δ 60/2007. Λόγο 
της συνεχούς τεχνολογικής εξέλιξης στον τομέα της ηλεκτροφυσιολογίας και Ablation και για το 
όφελος των ασθενών και των Ιατρών θα θέλαμε να προστεθούν οι εξής τεχνικές προδιαγραφές: 1) 
Το μηχάνημα να διαθέτει 32-bit απόκτηση σήματος ( signal acquisition ) για καλύτερη ποιότητα 
και καθαρότητα των σημάτων. 2) Να έχει την δυνατότητα να επεκταθεί με ενσωματωμένο 
TOUCHSCREEN stimulator 3) Ο αναγραφόμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια 
καταγραφικού μηχανήματος ηλεκτροφυσιολογιών παραμέτρων είναι πολύ μικρός για την 
προμήθεια ενός τέτοιου μηχανήματος σύγχρονης τεχνολογίας και θα πρέπει να διπλασιαστεί . ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ 1) Να γίνει δεκτό το Υπόμνημα μας. 2) Να 
αντικατασταθούν τα παραπάνω σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές . 3) Να προκηρυχτεί ο 
διαγωνισμός με τροποποιημένες τις τεχνικές προδιαγραφές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 



εξαλείφονται οι παραπάνω ασάφειες και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα 
συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 Παρ.3Π.Δ 118/2007 και ισότιμη πρόσβαση στους 
προσφέροντες άρθρο 53 Παρ.2 Π.Δ 60/2007. 4) Να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την προμήθεια 
καταγραφικού μηχανήματος ηλεκτροφυσιολογιών παραμέτρων. 5) Να μας ενημερώσετε 
εγγράφως για τις αλλαγές ή τις ενέργειες που διατίθεστε να ακολουθήσετε. Με τιμή Για την 
εταιρεία Ντόλιας Αθανάσιος SJM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ


