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Αρ. πρωτ. SA-153/20 

 
 

ΘΕΜΑ: «2η Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός Φορητού 
Υπερηχοτομογράφου για χρήση Μαιευτικής-Γυναικολογίας».  
 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, ευχαρίστως σας 
παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας. 
 
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, 
επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων από αυτών, προκειμένου η εταιρεία μας να 
έχει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποσκοπώντας πάντα στην διεύρυνση της 
συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι σκοπός του κάθε 
διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος Ποιότητας προς 
Τιμής. 
 
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ποιοτικά αξιόλογων συστημάτων 
υπερηχογραφίας και προτίθεται να συμμετέχει στον διαγωνισμό σας, ωστόσο με τις δεδομένες τεχνικές 
προδιαγραφές, εμποδίζεται η συμμετοχή μας σε αυτόν και λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, ώστε μέσω 
της ανάπτυξης ανταγωνισμού να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την 
αναθέτουσα αρχή, προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως: 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 35.000 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%. Αρίθμ πρωτ:15044/21/4/2020 
 
TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 
Ζητείται:  
«1. Να είναι φορητός, βάρους ίσου ή μικρότερου από (≤10 Κg) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται 
σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας επί ≥60', με ενσωματωμένη 
μπαταρία, αλλά και με τάση δικτύου 220V/50Hz.»  
 
Με γνώμονα την ανάγκη το υπό προμήθεια είδος να είναι σε θέση να χρησιμοποιείται εκτός τροχήλατου 
στις κλινικές του νοσοκομείου, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το μικρότερο βάρος του συστήματος 
είναι ουσιαστικό και θα διευκολύνει τους χρήστες στην καθημερινή λειτουργία του. 
Προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και δεδομένου του προϋπολογισμού, προτείνεται η 
περαιτέρω βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 
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Επαναδιατύπωση:  
 
«1. Να είναι φορητός, μικρού βάρους μικρότερο ίσο από (≤6 Κg συμπεριλαμβανομένης της 
μπαταρίας) και μικρού όγκου (διαστάσεις μικρότερο ίσο από (39x37x6cm) έτσι ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου, με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, 
κυλιόμενη σφαίρα, ανθεκτικής κατασκευής από πλαίσιο μαγνησίου, με οθόνη 15,6 ” η οποία να 
καλύπτει όλο το πληκτρολόγιο για ασφάλεια κατά την μεταφορά,   με δυνατότητα αυτόνομης 
λειτουργίας επί ≥80', με ενσωματωμένη μπαταρία, με τάση δικτύου 220V/50Hz, αλλά και να 
κλειδώνει επι του τροχήλατου.»  
 
 
 
TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 
Ζητείται:  
«4.Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array Sector 
single crystal, Convex, Linear, 4d κεφαλές, Matrix, Hockey, διοισοφάγειο σε ονομαστικές συχνότητες 
από 2.0MHz μέχρι 22.0MHz τουλάχιστον.»  
 
Ο υψηλός αριθμός των κρυστάλλων μιας ηχοβόλου κεφαλής προσφέρει καλύτερη διακριτική ικανότητα. 
Επίσης το μεγαλύτερο φάσμα εύρους συχνοτήτων βοηθά τον χρήστη στην εξέταση για την καλύτερη 
απεικόνιση των διάφορων δυσδιάκριτων ανατομικών δομών.  
 
Προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και δεδομένου του προϋπολογισμού, προτείνεται η 
περαιτέρω βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 
Επαναδιατύπωση:  
 
«4.Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, Phased Array 
Sector single crystal, Convex, Linear, 4D κεφαλές, Linear Matrix τουλάχιστον 550 κρυστάλλων, 
Linear σχήματος Hockey, Διοισοφάγειο, σε ονομαστικές συχνότητες από 1.0MHz μέχρι 23.0MHz 
τουλάχιστον. Να αναφερθεί αριθμός των κρυστάλλων προς αξιολόγηση.»  
 
 
TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 
Ζητείται:  
«10. Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτητα μέσω 
ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου ( hard disk) χωρητικότητας τουλάχιστον 200Gb. 
Επιπλέον, να διαθέτει έξοδο τύπου USB για επικοινωνία με εξωτερικά μέσα αποθήκευσης ή/και 
συσκευές.»  
 
Προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και δεδομένου του προϋπολογισμού, προτείνεται η 
περαιτέρω βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 
Επαναδιατύπωση:  
 
«10. Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτητα μέσω 
ενσωματωμένου στη βασική μονάδα σκληρού δίσκου (SSD hard disk) χωρητικότητας 
τουλάχιστον 200Gb. Επιπλέον, να διαθέτει έξοδο τύπου USB 3.0 για επικοινωνία με εξωτερικά 
μέσα αποθήκευσης ή/και συσκευές.» 
 
 
TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Ζητείται:  
«3.Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης : B-mode, M-mode, παλμικού Doppler (PW), συνεχούς και 
κατευθυνόμενου (steerable) , έγχρωμου Doppler (CFM), Power Doppler και αρμονική απεικόνιση ιστών 
(Harmonic imaging), 4D με ταχύτητα μεγαλύτερη από 40 VPS.» 



 

                                                                                                                                                                                                  

 

 
Oι σύγχρονοι υπερηχοτομογράφοι διαθέτουν αυτόματες λειτουργίες για την διευκόλυνση του χρήστη 
κατά την εξέταση και την βελτίωση της εργονομίας. 
 
Προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και δεδομένου του προϋπολογισμού, προτείνεται η 
περαιτέρω βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 
Επαναδιατύπωση:  
 
«3. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης : B-mode, M-mode, παλμικού Doppler (PW), συνεχούς 
και κατευθυνόμενου (steerable) , έγχρωμου Doppler (CFM), Power Doppler και αρμονική 
απεικόνιση ιστών (Harmonic imaging), 4D με ταχύτητα μεγαλύτερη από 40 VPS, Να διαθέτει 
τεχνική αυτόματης σε πραγματικό χρόνο ρύθμισης των παραμέτρων του Doppler, αυτόματης 
τοποθέτησης του Color Box και του PW, μεταβολή της γωνίας και της θέσης της δειγματοληψίας 
του ανάλογα με την κατεύθυνση του αγγείου σε πραγματικό χρόνο καθόλη την διάρκεια 
σάρωσης» 
 
 

ΖΗΤΟΥΜΕ 
 

για όλους τους παραπάνω λόγους να γίνουν δεκτές οι  προτεινόμενες τροποποιήσεις διότι έτσι θα 
δοθεί η δυνατότητα στον φορέα σας να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων αξιόπιστων μηχανημάτων 

υψηλών προδιαγραφών και δη προς όφελος του τελικού χρήστη αυτών. 
 

Με εκτίμηση, 

 
Γεώργιος Τσατσαρός 
Biomedical Engineer 

Ultrasound Senior Product Manager 
Imaging 

 
 
 
 


