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ΠΡΟ:              Θεζζαιολίθε, 02.02.2018  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΣΡΑ 

“Ο ΑΓΙΟ ΑΝΓΡΔΑ” 

Σζερηίδοσ 1, Πάηρα 263 32 

Γραθείο Προκεζεηώλ 

Σει.: 261 360 1000 

 

ΘΔΜΑ: 

«ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 24.800 ΜΔ ΦΠΑ» 

 

 

      

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

 

Αμηόηηκνη Κύξηνη, 

 

Καηόπηλ κειέηεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ζεβόκελνη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο 

ζύληαμεο απηώλ, ζαο παξαζέηνπκε θαησηέξσ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο εηαηξείαο καο νη 

νπνίεο αθνξνύλ ζην πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα. 

 

Με γλώκνλα ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ηέζεθαλ 

από ην Ννζνθνκείν θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ελόο ζύγρξνλνπ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ ηα ζεκεία πνπ πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζνύλ, έηζη ώζηε ην 

ζύζηεκα πνπ ζα πξνκεζεπηεί ην Ννζνθνκείν λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 

θαιύπηνληαο όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ Τκήκαηνο αιιά θαη επηηξέπνληαο ηελ απξόζθνπηε 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ εηαηξεηώλ εγλσζκέλεο αμίαο: 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Παξάγξαθνο 1. Να είλαη εηδηθόο γηα αλαηζζεζηνινγθή ρξήζε, θνξεηόο, κηθξνύ 

βάξνπο, κηθξόηεξνπ από 4 θηιά (≤4 Κg) θαη όγθνπ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε άκεζε  

αλάγθε εθηόο ηξνρειάηνπ ζηνπο ρώξνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ από αίζνπζα ζε αίζνπζα  

όπνπ ρξεηαζηεί αλάγθε. 

 

Δθόζνλ όινη νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη εγλσζκέλεο αμίαο δηαζέηνπλ θνξεηά 

ζπζηήκαηα ππεξερνηνκνγξαθίαο κε βάξνο κηθξόηεξν ησλ 6kg, πξνηείλνπκε ηελ εμήο 

ηξνπνπνίεζε: 

 

Παράγραθος 1. Να είλαη εηδηθός γηα αλαηζζεζηοιογθή τρήζε, θορεηός, 

κηθρού βάροσς, κηθρόηεροσ από 6 θηιά (≤6 Κg) θαη όγθοσ έηζη ώζηε λα 

κπορεί λα τρεζηκοποηείηαη ζε άκεζε αλάγθε εθηός ηροτειάηοσ ζηοσς 

τώροσς ηωλ τεηροσργείωλ από αίζοσζα ζε αίζοσζα όποσ τρεηαζηεί αλάγθε. 

--- 

Παξάγξαθνο 4. Να ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθήο ζάξσζεο ερνβόιεο 

θεθαιέο, Phased Array Sector, Convex, Linear θαη απαξαίηεηα λα δέρεηαη 

δηνηζνθάγεην θεθαιή. Οη νλνκαζηηθέο ζπρλόηεηεο ησλ  θεθαιώλ λα είλαη από 

1.0MHz  κέρξη 15.0MHz ηνπιάρηζηνλ. 

 

Δθόζνλ όινη νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη εγλσζκέλεο αμίαο δηαζέηνπλ άλσ όξην 

ζπρλνηήησλ ερνβόισλ θεθαιώλ κεγαιύηεξν από 18MHz, πξνηείλνπκε ηελ εμήο 

ηξνπνπνίεζε: 
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Παράγραθος 4. Να ιεηηοσργεί αποθιεηζηηθά κε ειεθηροληθής ζάρωζες 

ετοβόιες θεθαιές, Phased Array Sector, Convex, Linear θαη απαραίηεηα λα 

δέτεηαη δηοηζοθάγεηο θεθαιή. Οη ολοκαζηηθές ζστλόηεηες ηωλ  θεθαιώλ  λα  

είλαη από 1.0MHz κέτρη 18.0MHz ηοσιάτηζηολ. 

--- 

Παξάγξαθνο 13. Να δηαζέηεη έγρξσκε TFT νζόλε ηνπιάρηζηνλ 10” ηληζώλ. 

 

Δθόζνλ όινη νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη εγλσζκέλεο αμίαο δηαζέηνπλ έγρξσκε TFT 

νζόλε ηνπιάρηζηνλ 12” ηληζώλ, πξνηείλνπκε ηελ εμήο ηξνπνπνίεζε: 

 

Παράγραθος 13. Να δηαζέηεη έγτρωκε TFT οζόλε ηοσιάτηζηολ 12” ηληζώλ. 

--- 

Παξάγξαθνο 14. Να απεηθνλίδεη ζε βάζνο ζάξσζεο ζε όιεο ηηο δεηνύκελεο ηερληθέο 

απεηθόληζεο έσο 35cm ηνπιάρηζηνλ, ζε αλαινγία κε ηηο εθάζηνηε ερνβόιεο θεθαιέο 

θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Δθόζνλ όινη νη θαηαζθεπαζηηθνί νίθνη εγλσζκέλεο αμίαο δηαζέηνπλ βάζνο ζάξσζεο 

ζε όιεο ηηο δεηνύκελεο ηερληθέο απεηθόληζεο κεγαιύηεξν ησλ 38 εθαηνζηώλ, 

πξνηείλνπκε ηελ εμήο ηξνπνπνίεζε: 

 

Παράγραθος 14. Να απεηθολίδεη ζε βάζος ζάρωζες ζε όιες ηης δεηούκελες 

ηετληθές απεηθόληζες έως 38cm ηοσιάτηζηολ, ζε αλαιογία κε ηης εθάζηοηε 

ετοβόιες θεθαιές θαη ηης αληίζηοητες ζστλόηεηες ιεηηοσργίας. 

 

Οη σο άλσ πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο καο έρνπλ σο κνλαδηθό ζθνπό ηελ απξόζθνπηε 

ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκό, ηελ αλάπηπμε επξύηεξνπ 

αληαγσληζκνύ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη θπζηθά ηελ πξνκήζεηα εθ κέξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζαο ελόο ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο καζηνγξαθίαο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, 

κε ηα πνηνηηθόηεξα δπλαηά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

Δπειπηζηώληαο όηη νη παξαηεξήζεηο καο ζα ηύρνπλ ζεηηθήο αληηκεηώπηζεο, 

δηαηεινύκε,  

 

 

Μεηά ηηκήο γηα ηελ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΓΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μίκες Αιεταλίδες 

Υπεύζπλνο Πσιήζεσλ 

 


