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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
 
ΠΡΟΣ:           ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
           Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6) 
          Τηλέφ.: 210 6594647 
ΚΟΙΝ:          Φ.831/7728 
           Σ.1425        
           Αθήνα, 08 Ιουλ 19  
   

 ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών 
  {Προμήθεια και Συντήρηση Ενός (1) Πλήρους Ψηφιακού Αγγειογραφικού 

Συστήματος Δύο (2) Επιπέδων (Biplane), στο Πλαίσιο της Δωρεάς του 
«ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την Κάλυψη Αναγκών του 251 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ} 

  

 ΣΧΕΤ: α. Υπ’ αριθμ. 01/05 Ιουν 19 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 
  β. ΑΔ.Φ.831/6675/Σ.1245/13 Ιουν 19/ΓΕΑ/Δ6/4β 
  γ. ΑΔ.Φ.831/6777/Σ.1257/18 Ιουν 19/ΓΕΑ/Δ6/4β 
  δ. ΑΔ.Φ.831/7724/Σ.1423/ 08 Ιουλ 19/ΓΕΑ/Δ6/4β 
  ε. ΑΔ.Φ.831/7727/Σ1424/ 08 Ιουλ 19/ΓΕΑ/Δ6/4β 
 

1. Σας πληροφορούμε κατόπιν ερωτήματος ενδιαφερόμενου οικονομικού 
φορέα, αναφορικά με την παροχή διευκρινίσεων επί της (α) σχετικής πρόσκλησης 
για την υποβολή προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια θέματος, ειδικότερα δε 
για το είδος «Αναισθησιολογικό μηχάνημα αναρτημένο σε στήλη 
αναισθησιολόγου» (παρ.13.1), τα ακόλουθα: 

 α. Ερώτηση 1η:  

 (1) Διατύπωση: «Α. Γενικά 3. Να αποτελείται από τα ακόλουθα: 
α. Κυρίως μηχάνημα αναισθησίας, β. Αναπνευστήρας γ. Μόνιτορ 
αναπνευστικών παραμέτρων, δ. Σύστημα παρακολούθησης αιμοδυναμικών 
παραμέτρων, ε. Στήλη αναισθησιολόγου. Όλα τα ανωτέρω να είναι του ίδιου 
κατασκευαστικού οίκου, να υπάρχει τεκμηριωμένη συμβατότητα μεταξύ τους. 
Παρακαλούμε θερμά για τη διαγραφή της απαίτησης προέλευσης των ειδών από 
τον ίδιο οίκο, καθώς περιορίζεται η ευρεία συμμετοχή προμηθευτών με λύσεις από 
αξιόπιστους κατασκευαστές τόσο στον τομέα των Αναισθησιολογικών 
Μηχανημάτων κατασκευαστικού οίκου … όσο και στον τομέα του 
Αναισθησιολογικού Μόνιτορ κατασκευαστικού οίκου … ». 

 (2) Απάντηση: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τέθηκε λόγω της 
ιδιαιτερότητας της οργάνωσης του εργαστηρίου και του χώρου. Βρίσκεται μακριά 
από τα χειρουργεία και οι εναλλακτικές είναι περιορισμένες, γι' αυτό για 
επιχειρησιακούς λόγους ζητάμε να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου ώστε να 
υπάρχει τεκμηριωμένη συμβατότητα. Η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 
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 β. Ερώτηση 2η:  

  (1) Διατύπωση: «Γ. Αναπνευστήρας 6. Να εκτελεί τους 
παρακάτω τρόπους αερισμού: ζ. αερισμό διφασικής πίεσης (PC-BIPAP). O 
αερισμός διφασικής πίεσης διατίθεται ως δυνατότητα μόνο από έναν συγκεκριμένο 
κατασκευαστικό οίκο, χωρίς να προσφέρει κάποιο συγκεκριμένο κλινικό όφελος 
στους ασθενείς που λαμβάνουν μηχανικό αερισμό κατά τη διάρκεια των 
χειρουργικών επεμβάσεων. Παρακαλούμε όπως ζητείται ως επιθυμητό». 

  (2) Απάντηση: Κλινικό όφελος της παραπάνω προδιαγραφής 
υπάρχει σε περιστατικά που χρήζουν υποστήριξης του αναπνευστικού συστήματος 
χωρίς χορήγηση γενικής αναισθησίας και επίσης στην αφύπνιση ανάνηψη βαρέως 
πασχόντων από γενική αναισθησία. Η προδιαγραφή παραμένει ως έχει.  

 γ. Ερώτηση 3η: 

  (1) Διατύπωση: «Ε. Στήλη Αναισθησιολόγου 2. Στήλη πέντε 
ωφέλιμων επιφανειών κατάλληλων για τοποθέτηση λήψεων αερίου και 
ρευματοδοτών. Ύψος κεφαλής 1000 χιλ. περίπου, Με δυνατότητα ανάρτησης 
ραφιού και επιπρόσθετων βραχιόνων μόνιτορ στην μπροστινή επιφάνεια. Το 
ύψος της κεφαλής της στήλης … που προτείνει ο οίκος … είναι 600 χιλ., έξι 
ωφέλιμων επιφανειών, καλύπτοντας πλήρως τις όποιες απαιτήσεις προκύψουν για 
χρήση αναισθησιολογικού εξοπλισμού». 

  (2) Απάντηση: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τέθηκε ώστε η νέα 
στήλη να είναι συμβατή με το υπάρχον αναισθησιολογικό μηχάνημα του 
εργαστηρίου και γι' αυτό η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 

 δ. Ερώτηση 4η:  

  (1) Διατύπωση: «Ε. Στήλη Αναισθησιολόγου 4. Να διαθέτει 
παροχές (ηλεκτρικές + αερίων) με μέγιστη δυνατότητα λήψεων ως και 80 
τεμάχια. Η μέγιστη δυνατότητα της στήλης … είναι 48 τεμάχια, καλύπτοντας 
πλήρως τις όποιες απαιτήσεις προκύψουν για χρήση αναισθησιολογικού 
εξοπλισμού». 

  (2) Απάντηση: Η συγκεκριμένη προδιαγραφή τέθηκε ώστε η νέα 
στήλη να είναι συμβατή με το υπάρχον αναισθησιολογικό μηχάνημα του 
εργαστηρίου και γι' αυτό η προδιαγραφή παραμένει ως έχει. 

 ε. Ερώτηση 5η:  

  (1) Διατύπωση: «Ε. Στήλη Αναισθησιολόγου 6. Να έχει ελεγχθεί 
για την αντισεισμική της συμπεριφορά. Να συμμορφώνεται βάση των 
προτύπων 60601-1, 60602-1-2, ΙSO 11197 (απαιτήσεις για την ασφάλεια των 
χειρουργικών στηλών), και της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Η στήλη που προτείνουμε 
(σειρά …) τέθηκε σε εμπορική κυκλοφορία το 2018 και δεν έχει ακόμη ελεγχθεί για 
την αντισεισμική της συμπεριφορά. Το σύστημα ανάρτησης οροφής που 
χρησιμοποιείται στην εν λόγω στήλη είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στο 
προηγούμενο μοντέλο στήλης (…) η οποία έχει ελεγχθεί για την αντισεισμική της 
συμπεριφορά. Πληροί όλα τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας τα οποία και θα 
επισυναφθούν στην προσφορά μας». 
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  (2) Απάντηση: Η χώρα είναι σεισμογενής και το νοσοκομείο 
Στρατιωτικό. Για επιχειρησιακούς λόγους σε ειρήνη και πόλεμο η προδιαγραφή 
παραμένει ως έχει. 

2. Συναφώς, σημειώνεται ότι με τα (β) έως (ε) σχετικά, μετατέθηκε η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και δόθηκαν ομοίως διευκρινίσεις 
επί της προαναφερόμενης πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

3. Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΑ. 

4. Χειριστής θέματος: Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος (210-6594647). 

 
                           Ασμχος (Ο) Κυριάκος Μπεχράκης 
Ακριβές Αντίγραφο         Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
 
Επγός (Ο) Ευστάθιος Ντίνος 
           ΓΕΑ/Δ6/4β 
 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 Αποδέκτες για Ενέργεια            
 Προς κάθε Ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα 
 Αποδέκτες για Πληροφορία 
 ΓΕΑ/Δ6/4-ΔΥΓ-ΓΣΝΣ             
 ΔΑΥ/Γ3                  
 251 ΓΝΑ  
 ΥΠ/ΠΑ                  
  


