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ΠΡΟΣ 
  Όνομα Μεσσάδος Κωνσταντίνος/Ζαλαώρα Κωνσταντίνα 

Τμήμα Πωλήσεων 

Γενικο Νοσοκομειο Πατρών «Ο Άγιος 
Ανδρέας»            

 
Email : diabouleysi@agandreashosp.gr 
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Ημερομηνία   03 Φεβρουαρίου 2020 

 

ΘΕΜΑ:   ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ.. 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
σε συνέχεια της ανακοίνωσης ανάρτησης προδιαγραφών πορς δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ενός 
Αξονικού Τομογράφου 64 τομών για τις ανάγκες του  Νοσοκομείου σας, θα θέλαμε να καταθέσουμε τα παρακάτω 
σχόλια : 
 
 

Παράγραφος: Ανιχνευτής 

 
Προδιαγραφή 

1.2 Εύρος πάχους τομής 0,625 mm έως τουλάχιστον 5mm 

Η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό με το πλέον σύγχρονο σύστημα 64 τομών 
Somatom go All. Το σύστημα αυτό διαθέτει χρόνο περιστροφής 0,33sec καλύπτοντας όλες τις κλινικές εφαρμογές 
συμπεριλαμβανομένων καρδιολογικών εξετάσεων. Το σύστημα αυτό διαθέτει ελάχιστο πάχος τομής 0,7 στην λήψη  
και 0,6 στην ανακατασκευή.. Ως εκ τούτου για  την δυνατότητα συμμετοχής  της εταιρείας μας στην διαγωνιστική 
διαδικασία ζητάμε τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως 

1.2 Εύρος πάχους τομής 0,7 mm έως τουλάχιστον 5mm 

 
 
Προδιαγραφή 

1.3 Ελάχιστο πάχος τομής, mm 0,625  

Όπως αναφέραμε παραπάνω , η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό με το πλέον 
σύγχρονο σύστημα 64 τομών Somatom go All. Το σύστημα αυτό διαθέτει χρόνο περιστροφής 0,33sec 
καλύπτοντας όλες τις κλινικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων καρδιολογικών εξετάσεων. Το σύστημα αυτό 
διαθέτει ελάχιστο πάχος τομής 0,7 στην λήψη  και 0,6 στην ανακατασκευή.. Ως εκ τούτου για  την δυνατότητα 
συμμετοχής  της εταιρείας μας στην διαγωνιστική διαδικασία ζητάμε τροποποίηση της προδιαγραφής ως 
ακολούθως 

1.3 Ελάχιστο πάχος τομής, mm 0,7  

 
Προδιαγραφή 

1.6 Αριθμός ανεξάρτητων σειρών ανιχνευτών   ≥64  
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Όπως αναφέραμε παραπάνω , η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό με το πλέον 
σύγχρονο σύστημα 64 τομών Somatom go All. Στα σύγχρονα συστήματα Αξονικής τομογραφίας,  η τεχνική λήψης 
της πληροφορίας διαφοροποιείται ανάμεσα στους κατασκευαστές διατηρώντας το υψηλό απεικονιστικό επίπεδο 
χρησιμοποιώντας όμως διαφορετική τεχνολογία λήψης. 
Ως εκ τούτου γνωρίζοντας πως ο κάθε κατασκευαστικός οίκος χρησιμοποιεί διαφορετικής τεχνολογίας ανιχνευτή 
και προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού και την εξασφάλιση συμμετοχής όλων των εταιρειών στην διαγωνιστική 
διαδικασία, τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως: 

1.6 Αριθμός ανεξάρτητων σειρών ανιχνευτών   Να αναφερθεί προς αξιολόγηση 

 
 

 
 
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνιση, 
 
 
Μετά  τιμής, 
SIEMENS HEALTHCARE ΑΒΕΕ 


