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Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Καλαβρύτων 37 – 26335 ΠΑΤΡΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2610 227872  
EMAIL : diabouleysi@agandreashosp.gr  

 

Αρ.Πρωτ. : 20.H.0009 CT/GK 
Ημ/νία : 04/02/2020 
 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω. 
 

1. Τεχνική προδιαγραφή 1.5 «Ελάχιστος χρόνος περιστροφής, sec διαθέσιμος για 
όλες τις εξετάσεις. ΑΠΑΙΤΗΣΗ: <0.33» 

Σχόλιο: Προκειμένου η εταιρία GE Healthcare να μπορεί να συμμετάσχει στον 
διαγωνισμό θα πρεπει να αλλάξει η απαίτηση σε 0.4, αφού σε όλα τα μοντέλα 
αξονικών τομογράφων 64 και 128 τομών  ο ελάχιστος χρόνος περιστροφής για όλες 
τις εξετάσεις είναι 0.35 sec. Επιπροσθέτως, με το δεδομένο ότι ο διαγωνισμός αφορά 
αξονικό τομογράφο 128 τομών που θα πραγματοποιεί καρδιολογικές εξετάσεις και 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εξετάσεις καρδιάς θα πραγματοποιούνται με τον 
μικρότερο δυνατό χρόνο περιστροφής του gantry για απαλοιφή των ψευδοεικόνων 
κίνησης της καρδιάς, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτή η προδιαγραφή αφορά τον 
χρόνο μίας πλήρους περιστροφής του gantry 360⁰ και όχι πχ μερική περιστροφή 240° 
ή άλλων.  

Επομένως παρακαλούμε να αλλάξει η προδιαγραφή σε: 

«Ελάχιστος χρόνος περιστροφής, sec , 360 ⁰ διαθέσιμος για όλες τις εξετάσεις.. 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ: <0.4» 
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2. Τεχνική προδιαγραφή 5.1 «Ονομαστική απόδοση γεννήτριας, kW. ΑΠΑΙΤΗΣΗ: ≥75» 
Σχόλιο: Η απόδοση της γεννήτριας συνδέεται άμεσα με την απόδοση του 
συστήματος σε ρεύμα, δηλαδή το διαθέσιμο εύρος  mA. Οι συγκεκριμένες 
προδιαγραφές απαιτούν το εύρος τιμών των διαθέσιμων mA να είναι 
(ονομαστικά ή ισοδύναμα με την χρήση κάποιου αλγόριθμου) μεγαλύτερα ή ίσα 
από 500. Το σύστημα της GE Revolution EVO διαθέτει ονομαστική τιμή απόδοσης 
γεννήτριας 72kW, με εύρος τιμών ρεύματος ονομαστική τιμή 600mA, άρα η 
απόδοση του συστήματος υπερκαλύπτεται.  Προκειμένου να μπορεί να λάβει 
μέρος η εταιρία μας προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε: 
«Ονομαστική απόδοση γεννήτριας, kW. ΑΠΑΙΤΗΣΗ: ≥70» 
 
 

3. Τεχνική προδιαγραφή 10.3 «Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm. ΑΠΑΙΤΗΣΗ: >50» 

Προκειμένου να μπορέσει η εταιρία μας να συμμετάσχει στον διαγωνισμό προτείνουμε η 
συγκεκριμένη προδιαγραφή αν αλλάξει σε: 

«Εξεταστικό πεδίο ανασύνθεσης, cm. ΑΠΑΙΤΗΣΗ: ≥50» 

 

Παρακαλούμε πολύ όπως λάβετε υπ’ όψιν σας το παρόν και τροποποιήσετε αναλόγως 
τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων  

 

Για την εταιρεία,  

Μιχάλης Παυλόπουλος 
Account Manager  

 


