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General Electric Company 
GE Healthcare   

GE Healthcare ΑΕ 
   

Σωρού 8-10 
151 25, Μαρούσι, Αθήνα 
  
T 210 8930 600 
F 210 9625 931 
  

Προς  : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 
Γραφείο Προμηθειών  
κ. Γεωργιάδης 
 
τηλ. 2610/227.872 
 

email: diabouleysi@agandreashosp.gr 
     

Hμ/νία  : 18/05/2018 
Αρ. Πρωτ. : 18-0078/US/ΣΜ 
 
 

ΘΕΜΑ:  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ 
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 
 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών ΕΓΧΡΩΜΟΥ 

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Απόφαση Διοικητή 262/13.4.2018) οι οποίες έχουν 

τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω. 

 

Στην Ενότητα : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ζητείται : 

 

 

Επίσης στην παράγραφο 8 της Ενότητας : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ζητείται : 
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Δεδομένου ότι : 

▪ στην πρώτη παράγραφο ζητείται να καλύπτονται στα πλαίσια της εγγύησης τόσο η 

δισδιάστατη διαθωρακική όσο και η τρισδιάστατη διοισοφάγεια κεφαλή, 

▪ στην δεύτερη παράγραφο η διατύπωση είναι γενική και αναφέρει «συμπεριλαμβανομένων 

όλων των κεφαλών», 

▪ η τρισδιάστατη διοισοφάγεια κεφαλή αποτελεί ιδιαίτερη κατηγορία και πρέπει να 

διευκρινίζεται σαφώς στις τεχνικές προδιαγραφές η κάλυψή της στα πλαίσια της εγγύησης, 

 
για την αποφυγή δημιουργίας σύγχυσης (τόσο στους προσφέροντες όσο και στους αξιολογητές) ως 

προς τις ζητούμενες κεφαλές που πρέπει να καλύπτονται στα πλαίσια της εγγύησης καλής 

λειτουργίας, αλλά και τη διασφάλιση κάλυψης της τρισδιάστατης διοισοφαγείου, παρακαλούμε 

όπως και στην παράγραφο 8 των Γενικών όρων χρησιμοποιηθεί η ίδια ακριβώς διατύπωση που 

χρησιμοποιείται στην Ενότητα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,  

δηλαδή, τροποποιηθεί η παράγραφο 8 των Γενικών Όρων ως ακολούθως :  

 

8. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον για 2 χρόνια από την παράδοση του 

μηχανήματος. Το πρώτο έτος να περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού. 

Το δεύτερο έτος να περιλαμβάνει τα εξής : 

• Βασική συσκευή υπερήχου 

• Τρισδιάστατη διοισοφάγεια κεφαλή 

• Δισδιάστατη διαθωρακική κεφαλή 

Η εγγύηση θα περιλαμβάνει υπηρεσίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης με 

ανταλλακτικά .....» 

 
Είμαστε σίγουροι πως οι προτάσεις μας βασίζονται σε λογικά και τεκμηριωμένα επιστημονικά 

επιχειρήματα και θα τύχουν εκ μέρους της αξιότιμης Επιτροπής της δέουσας προσοχής. Σκοπός των 

σημείων που θέτουμε είναι η περαιτέρω βελτίωση του ανταγωνισμού και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών. 
 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 

 
Για την εταιρεία 

Με τιμή,  

 

Eλευθεράκης Αναστάσιος 
Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων 


