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Θέμα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
 
Αρ. Πρωτ.: 1436/15-01-2020 
 
 
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, δεδομένου του προϋπολογισμού, να προτείνουμε την περεταίρω βελτίωση ορισμένων από 

αυτών, 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 

υπερηχοτομογραφίας και προτίθεται να συμμετέχει στον διαγωνισμό σας με φορητό εργονομικό 

έγχρωμο Υπερηχοτομογράφο υψηλών προδιαγραφών & Μυοσκελετικών εφαρμογών. Λαμβάνοντας 

ως δεδομένο ότι, πρέπει να επιτυγχάνονται οι πλέον συμφέροντες όροι προμήθειας για την αναθέτουσα 

αρχή και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων προδιαγραφών ως ακολούθως:  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 

«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ» 

Προϋπολογισμός: 30.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 
➢ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  – Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Ζητείται: 
΄΄1. Να είναι φορητός, βάρους μικρότερου από έξι κιλά (≤6,5 Κg Συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) 
και μικρού όγκου (διαστάσεις μικρότερο ισο από 37x36x8 Cm) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε 
άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου στις κλινικές του Νοσοκομείου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας 
επί >60', με ενσωματωμένη μπαταρία, αλλά και με τάση δικτύου 220V/50Hz. ΄΄ 
 
Στην ως άνω προδιαγραφή 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 
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μικρότερο βάρος του συστήματος είναι ουσιαστικό και θα διευκολύνει τους χρήστες στην 
καθημερινή λειτουργία του. 
Προς όφελος λοιπόν του δημοσίου συμφέροντος και δεδομένου του προϋπολογισμού, προτείνεται η 

περαιτέρω βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 

 
ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: 
΄΄1.Να είναι φορητός, βάρους έως και έξι κιλά (≤6 Κg, συμπεριλαμβανομένου της μπαταρίας) και 
μικρού όγκου (διαστάσεις μικρότερο ίσο από 37x36x8 cm) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε 
άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου στις κλινικές του Νοσοκομείου, με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας 
επί >60', με ενσωματωμένη μπαταρία, αλλά και με τάση δικτύου 220V/50Hz. ΄΄ 
 
➢ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  – Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Ζητείται: 
΄΄Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο (Real time) 
οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης, με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής 
ενδιαφέροντος. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.΄΄ 
 
Στην ως άνω προδιαγραφή δεν αναφέρεται πουθενά η δυνατότητα Full Screen. Η δυνατότητα λειτουργίας 
μεγέθυνσης σε πλήρη οθόνη (Full screen) βοηθά στην μελέτη μυοσκελετικών κλινικών εφαρμογών κατά 
την διάρκεια της εξέτασης, χωρίς να αλλοιώνεται η διακριτική ικανότητα.  
Προς όφελος λοιπόν του δημοσίου συμφέροντος και δεδομένου του προϋπολογισμού, προτείνεται η 
περαιτέρω βελτίωση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 
 
ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ: 
΄΄Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή μεγέθυνση σε πραγματικό χρόνο (Real time) οποιουδήποτε τμήματος της 
οθόνης, με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος καθώς και λειτουργία zoom πλήρους 
οθόνης (Full Screen) με μεγέθυνση της υπερηχογραφικής εικόνας σε όλη την οθόνη. Να αναφερθεί 
προς αξιολόγηση.΄΄ 

 
 

ΖΗΤΟΥΜΕ 
 
 

για 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   


