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ΠΡΟΣ 

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

diabouleysi@agandreashosp.gr  

 

 

Αγία Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 

Αρ. Πρωτ  021/21 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Το Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 506/3-3-2020 απόφασης  Διοικητή του 

Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΒΠ46906Λ-56Β),προβαίνει στην ανάρτηση προς 2η δημόσια διαβούλευση στην 

ιστοσελίδα του νοσοκομείου:  www.agandreashosp.gr του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10677/19-3-2021 πρακτικού 

τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός  «Υπερηχοτομογράφου για χρήση στην Χειρουργική Κλινική». 

Τυχόν παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών παρακαλούμε όπως αποσταλούν μέχρι 26/3/2021 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στην ηλεκτρονική δ/νση (e-mail): diabouleysi@agandreashosp.gr Πληροφορίες 

δίδονται καθημερινά από 8:00 π.μ έως 14:00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών. Τηλ. 2613-601-852» 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

 

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις και παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών για το μηχάνημα 

υπερηχοτομογραφίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης σας για διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την πλειονότητα των προδιαγραφών σας, τις καλύπτουμε και σε κάποιες περιπτώσεις τις 

υπερκαλύπτουμε.  

 

Οι τροποποιήσεις που θα προτείνουμε δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το επίπεδο της απεικονιστικής 

ευκρίνειας, την ποιότητα του υπερηχοτομογράφου που ζητάτε και οι τροποποιήσεις αυτές θα επιτρέψουν στην 

εταιρεία μας, επίσημο αντιπρόσωπο της SΛMSUNG Healthcare στην Ελλάδα, να συμμετάσχει καθώς και ευρύτερου 

αριθμού των κατασκευαστριών εταιρειών υπερήχων. 

 

Στην διάθεση σας 

Για την SMG Healthcare Hellas AE 

 

Ι. Φατούρος 

Διευθυντής Πωλήσεων 
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Σελίδα 2 από 2 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50Hz αλλά και 
να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου με 
δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για 2 ώρες 
περίπου. 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 
το χρόνο αυτόνομης λειτουργίας ο οποίος να είναι 
τουλάχιστον 60’ για την διεύρυνση  του ανταγωνισμού.  
Επομένως :  
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50Hz αλλά και 
να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου με 
δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για 1 ώρα περίπου. 
 

4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής 
σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, 
Convex, Linear και απαραίτητα να δέχεται 
διοισοφάγειο κεφαλή. Οι ονομαστικές συχνότητες των 
κεφαλών να είναι από 1.0 MHz μέχρι 15.0 MHz 
τουλάχιστον. 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 
το εύρος των συχνοτήτων οι οποίες να είναι από 2.0 
μέχρι 16.0 MHz τουλάχιστον και να δέχεται 
διοισοφάγειο κεφαλή εφόσον διατίθεται . 
Επομένως :  
4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής 
σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector, 
Convex, Linear και να δέχεται διοισοφάγειο κεφαλή 
εφόσον διατίθεται. Οι ονομαστικές συχνότητες των 
κεφαλών να είναι από 2.0 MHz μέχρι 16.0 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, διοισοφάγειο, κ.τ.λ.). 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 
την διοισοφάγειο κεφαλή η οποία να προσφέρεται 
προς επιλογή εφόσον διατίθεται την διεύρυνση  του 
ανταγωνισμού. 
Επομένως :  
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, διοισοφάγειο εφόσον 
διατιθέται, κ.τ.λ.). 
 

13. Να διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη τουλάχιστον 10” 
ιντσών. 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και ο 
υπερηχοτομογράφος να διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη 
15’’. 
Επομένως :  
13. Να διαθέτει έγχρωμη TFT οθόνη τουλάχιστον 15” 
ιντσών. 
 

19.Ο υπερηχοτομογράφος να διαθέτει πιστοποιητικά 
για πτώσεις, κραδασμούς. 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και να 
είναι διαθέσιμα εφόσον διατίθενται καθώς 
περιορίζουν άδικα τον ανταγωνισμό. 
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