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Προς ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – EΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

Email: diabouleysi@agandreashosp.gr 

ΤΗΛ: 2613 601872 

∆ιαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών 

ΑΦΟΡΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
24.800 ΜΕ ΦΠΑ (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 834/10-12-2015 ΜΕ Α∆Α ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ) 
αριθμ πρωτ: 24527/12-07-2018 

Ημ/νια 17-10-2018 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Αναφορικά με την ως άνω ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των τεχνικών προδιαγραφών για 
την προμήθεια Ενός (1) Υπερηχοτομογράφου για αναισθησιολογική χρήση (ΠΥ 24.800 € 
ευρώ μαζί με ΦΠΑ) σας παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλια της εταιρείας μας: 

Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στην δημοσίευση για ∆ημόσια ∆ιαβούλευση που 

αναρτήθηκε από το Νοσοκομείο σας αποστέλλει δια της παρούσης τις παρατηρήσεις της 

ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης 

Τεχνικών Προδιαγραφών, αποσκοπώντας στην διεύρυνση του ανταγωνισμού προς 

όφελος του ∆ημοσίου συμφέροντος και στην δυνατότητα συμμετοχής μας στον 

διαγωνισμό με ένα σύγχρονο μηχάνημα ικανό να καλύψει πλήρως και επαρκώς τις 

ανάγκες του τμήματος για το οποίο προορίζεται. 

Επιθυμούμε λοιπόν να τονίσουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων 

και ποιοτικά αξιόλογων φορητών συστημάτων υπερηχογραφίας τα οποία έχουν 

εγκατασταθεί σε ευρεία γκάμα της ∆ημόσιας και Ιδιωτικής εγχώριας αγοράς. Ωστόσο με 

τις δεδομένες τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι εφικτή η δυνατότητα συμμετοχής της 

εταιρείας μας στο διαγωνισμό. 

Θέτουμε λοιπόν υπόψη σας τα παρακάτω που μοναδικό σκοπό έχουν την διεύρυνση της 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, χωρίς παράλληλα να μειώνεται η ποιότητα του συστήματος 

και των παρεχόμενων υπηρεσιών του, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές 

προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, έτσι ώστε μέσω της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον 

συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα αρχή. 

 

GE Healthcare 
   

Σωρού 8-10 
15125 Μαρούσι, Αθήνα 
 

T 210 8930 600 
F 210 9625 931 



Η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα  αξιόλογο σύστημα 

σύγχρονης τεχνολογίας χωρίς οι τροποποιήσεις που προτείνουμε να μειώνουν την 

διαγνωστική αξία, την ποιότητα και την εργονομία του συστήματος.  

Επιθυμούμε λοιπόν να θέσουμε υπόψιν σας, την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων εκ των 
προδιαγραφών και συγκριμένα: 

 

Τεχνική Προδιαγραφή 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Να είναι ειδικός για αναισθησιολογκή χρήση, φορητός, μικρού βάρους, 
μικρότερου από 4 κιλά (≤ 4 Κg) και όγκου έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται 
σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου στους χώρους των χειρουργείων από 
αίθουσα σε αίθουσα όπου χρειαστεί ανάγκη. 

 

Το μηχάνημα που προτίθεται να προσφέρει η εταιρεία μας στο διαγωνισμό είναι φορητό 

τύπου laptop, με εργονομική χειρολαβή, πολύ μικρού όγκου και βάρους της τάξεως των 

6 κιλών συμπεριλαμβανομένης και της μπαταρίας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν 

καθιστά το σύστημα βαρύ και δύσκολα μεταφερόμενο από το προσωπικό του 

νοσοκομείου (ιατρούς – νοσηλευτές). Για το λόγο αυτό επιθυμούμε την τροποποίηση της 

προδιαγραφής ως εξής:  

1. Να είναι ειδικός για αναισθησιολογκή χρήση, φορητός, μικρού βάρους, 
μικρότερου ή ίσο από 6 κιλά (≤ 6 Κg) και όγκου έτσι ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου στους χώρους των 
χειρουργείων από αίθουσα σε αίθουσα όπου χρειαστεί ανάγκη. 

 
Τεχνική Προδιαγραφή 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50Hz αλλά και να διαθέτει ενσωματωμένη 

μπαταρία ιόντων λιθίου με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για 2 ώρες 
περίπου  

 

Ο φορητός υπέρηχος που δύναται να προσφέρει η εταιρεία μας, διαθέτει ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία για αυτονομία λειτουργίας του συστήματος με επαρκή 

χρόνο αυτονομίας, ο οποίος όμως είναι μικρότερος των 2 ωρών που ζητείται. 

Προτείνουμε λοιπόν την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως έτσι ώστε και η 

αρμόδια επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά και τις 

δυνατότητες του εκάστοτε προσφερόμενου συστήματος και παράλληλα να δοθεί η 

δυνατότητα συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών στο διαγωνισμό:  

 



2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50Hz αλλά και να διαθέτει ενσωματωμένη 
μπαταρία ιόντων λιθίου με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για χρονικό 
διάστημα το οποίο να αναφερθεί προς αξιολόγηση.  

 

Τεχνική Προδιαγραφή 

 

4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, 
Phased Array Sector, Convex, Linear και απαραίτητα να δέχεται διοισοφάγοιο 
κεφαλή. Οι ονομαστικές συχνότητες των κεφαλών να είναι από 1.0 MHz μέχρι 15.0 
MHz τουλάχιστον. 
5. Για την πλήρη και άριστη εκτέλεση όλων των εξετάσεων απαραίτητα να 
προσφερθούν προς επιλογή οι ηχοβόλες κεφαλές που να καλύπτουν και 
εφαρμογές πέραν αυτών που ζητούνται στη βασική σύνθεση (π.χ Linear, Convex, 
micro Convex, διοισοφάγειος, κ.τ.λ.) 

 

Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 Ηχοβόλο κεφαλή Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων 15 – 6 MHz, κατάλληλη για 
αναισθησιολογική χρήση, εξετάσεις αγγείων , επιφανειακών οργάνων κτλ.  

 Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array Sector ευρέως φάσματος συχνοτήτων 5 – 1 MHz για 
καρδιολογικές εξετάσεις. 

  Ηχοβόλο κεφαλή convex σε φάσμα 2,5- 7,5 MHz  
 

Αναφορικά με την απαίτηση για δυνατότητα το σύστημα να δέχεται διοισοφάγειο 

κεφαλή και λαμβάνοντας επίσης ως δεδομένο ότι το σύστημα προορίζεται για 

αναισθησιολογική χρήση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί η απαίτηση για 

προσφορά προς επιλογή για πιθανή μελλοντική επιλογή με επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση του νοσοκομείου, της διοισοφαγείου ηχοβόλου κεφαλής (ΤΕΕ probe) διότι 

αποκλείει από τον διαγωνισμό, χωρίς ουσιαστικό λόγο, πολλούς και καταξιωμένους 

κατασκευαστικούς οίκους οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογα συστήματα φορητού τύπου 

σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλα για αναισθησιολογική χρήση, τα οποία όμως δεν 

δέχονται τον εν λόγο τύπο κεφαλής.  

Θέλουμε εδώ να τονίσουμε ότι οι διοισοφάγειες κεφαλές αφορούν αμιγώς καρδιολογικά 

συστήματα και η χρήση τους περιορίζεται για την κάλυψη ενός πολύ μικρού ποσοστού 

καρδιολογικών εξετάσεων από εξειδικευμένους για την χρήση αυτής χειριστών, με 

αποτέλεσμα η απαίτηση αυτή να αποκλείει την συμμετοχή στον διαγωνισμό πολλών 

εταιρειών περιορίζοντας τον ανταγωνισμό, γεγονός που έρχεται και σε αντίθεση με το 

∆ημόσιο Συμφέρον. 

Επίσης στο σημείο αυτό επιθυμούμε να επισημάνουμε όσον αφορά το εύρος συχνοτήτων 

των ηχοβόλων κεφαλών ότι το σύστημα που προτείνει η εταιρεία μας διαθέτει 

αντίστοιχες ηχοβόλες κεφαλές υψηλής απεικονιστικής ποιότητας, απολύτως κατάλληλες 



για την χρήση για την οποία ζητούνται, με πολύ μικρή απόκλιση από το ζητούμενο εύρος 

συχνοτήτων των προδιαγραφών, η οποία διαφορά δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση 

την κλινική αξία του συστήματος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε 

επηρεάζει το επίπεδο της κλινικής χρήσης για την οποία προορίζεται το σύστημα.  

Βάσει λοιπόν όλων των ανωτέρω αναφερόμενων καθώς επίσης και για την διεύρυνση 

της συμμετοχής στο διαγωνισμό επιθυμούμε την τροποποίηση των ως άνω 

προδιαγραφών ως εξής:     

Τεχνική Προδιαγραφή 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, 
Phased Array Sector, Convex, Linear και εφόσον διατίθεται να δέχεται 
διοισοφάγοιο κεφαλή. Οι ονομαστικές συχνότητες των κεφαλών να είναι από 2.0 
MHz μέχρι 13.0 MHz τουλάχιστον. 
5. Για την πλήρη και άριστη εκτέλεση όλων των εξετάσεων απαραίτητα να 
προσφερθούν προς επιλογή οι ηχοβόλες κεφαλές που να καλύπτουν και 
εφαρμογές πέραν αυτών που ζητούνται στη βασική σύνθεση (π.χ Linear, Convex, 
micro Convex, διοισοφάγειος εφόσον διατίθεται, κ.τ.λ.) 

 

Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 Ηχοβόλο κεφαλή Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων 13 – 6 MHz, κατάλληλη για 
αναισθησιολογική χρήση, εξετάσεις αγγείων , επιφανειακών οργάνων κτλ.  

 Ηχοβόλο κεφαλή Phased Array Sector ευρέως φάσματος συχνοτήτων 4-2 MHz για 
καρδιολογικές εξετάσεις. 

 Ηχοβόλο κεφαλή convex σε φάσμα 2,5- 5.0 MHz  

 

Τεχνική Προδιαγραφή 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

6. Να διαθέτει μικρό χρόνο εκκίνησης (boot up time) κάτω των 20 δευτερολέπτων για 
άμεση λειτουργία σε περίπτωση ανάγκης στο χειρουργείο. 

Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι ο χρόνος εκκίνησης των συστημάτων 

υπερηχογραφίας που διατίθενται από την εταιρεία μας είναι εξαιρετικά γρήγορος για 

χρήση σε επείγοντα περιστατικά καθώς και σε χρήση σε περίπτωση ανάγκης σε 

περιβάλλον χειρουργείου. Ωστόσο η απαίτηση της προδιαγραφής για 20 δευτερόλεπτα 

περιορίζει σημαντικά την συμμετοχή πολλών εταιρειών στον διαγωνισμό, οι οποίες 

διαθέτουν γρήγορο μεν χρόνο εκκίνησης αλλά μεγαλύτερο αυτού των 20 δευτερολέπτων. 

Για το λόγο αυτό και για τη διεύρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό προτείνουμε την 

επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής: 



6. Να διαθέτει μικρό χρόνο εκκίνησης (boot up time) για άμεση λειτουργία σε περίπτωση 
ανάγκης στο χειρουργείο ο οποίος να αναφερθεί 

Τεχνική Προδιαγραφή 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

14. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης εως 
35 cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες 
συχνότητες λειτουργίας. 

 

Το σύστημα υπερηχοτομογραφίας που διαθέτει η εταιρεία μας διαθέτει βάθος σάρωσης 

με πολύ μικρή απόκλιση από το ζητούμενο. Η διαφορά αυτή δεν επηρεάζει σε καμία 

περίπτωση την κλινική αξία και διακριτικότητα του συστήματος. Αντιθέτως ένα βάθος 

σάρωσης της τάξεως των 33 cm που διατίθεται από την εταιρεία μας καθώς και από τους 

περισσότερους κατασκευαστικούς οίκους είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών 

του τμήματος. Για τη δυνατότητα λοιπόν συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό 

με ένα αξιόλογο και σύγχρονο μηχάνημα υψηλής διακριτικής ικανότητας, καθώς επίσης 

και για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος 

παρακαλούμε για την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως: 

 

14. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούμενες τεχνικές απεικόνισης εως 
33 cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες 
συχνότητες λειτουργίας. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσεκτική εξέταση των παρατηρήσεων μας. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας ή 
διευκρίνισης 
 
Για την εταιρεία 
 
Με τιμή,  

  
Αναστάσιος Ελευθεράκης 
∆ιευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων GE Healthcare AE 

 


