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 Παρασκευή, 26/3/2021 

 
ΠΡΟΣ:  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
Τμήμα Προμηθειών      
 
 

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός  
«ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Κατόπιν μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής σύνταξης αυτών, σας 
παραθέτουμε κατωτέρω τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας οι οποίες αφορούν στα προς προμήθεια 
συστήματα. 
 
Με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν από την Επιτροπή 
και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ενός σύγχρονου Γενικού Νοσοκομείου, προτείνουμε να 
τροποποιηθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιάγραφες, έτσι ώστε το σύστημα που θα προμηθευτεί το 
Νοσοκομείο σας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αλλά και επιτρέποντας 
την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των εταιρειών εγνωσμένης αξίας: 
 
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
Προδιαγραφή 2: «Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50Hz αλλά και να διαθέτει ενσωματωμένη 
μπαταρία ιόντων λιθίου με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για 2 ώρες περίπου» 

 
Με σκοπό την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης 
συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης 
υπερηχογραφικής εξέτασης, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 
 
Προδιαγραφή 2: «Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V/50Hz αλλά και να διαθέτει ενσωματωμένη 
μπαταρία ιόντων λιθίου με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας τουλάχιστον 90 λεπτά» 
 
 
Προδιαγραφή 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.)» 
 
Με σκοπό την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης 
συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης 
υπερηχογραφικής εξέτασης, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 
 
Προδιαγραφή 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, κ.τ.λ.)» 
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Προδιαγραφή 12: «Το πληκτρολόγιο να είναι πλήρως αδιάβροχο και να αντέχει σε διάφορα 
απολυμαντικά υγρά που χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο.» 
 
Για την απολύμανση των συστημάτων υπερηχοτομογραφίας και των ηχοβόλων κεφαλών ο κάθε 
κατασκευαστικός Οίκος παραθέτει συγεκριμένες οδηγίες και συγκεκριμένη γκάμα κατάλληλων 
προϊόντων καθαρισμού. Ως εκ τούτου προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής 
ως εξής: 
 
Προδιαγραφή 12: «Να κατατεθεί πλήρης λίστα με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού και 
απολύμανσης του υπερήχου και των ηχοβόλων κεφαλών του σύμφωνα με τα επίσημα εγχειρίδια και 
οδηγίες του κατασκευαστικού Οίκου» 
 
 
Προδιαγραφή 19: «Ο υπερηχοτομογράφος να διαθέτει πιστοποιητικά για πτώσεις, κραδασμούς» 
 
Με σκοπό την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης 
συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης 
υπερηχογραφικής εξέτασης, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 
 
Προδιαγραφή 19: «Να κατατεθούν εφόσον διατίθενται πιστοποιητικά για πτώσεις, κραδασμούς» 
 
 
Προδιαγραφή 20: «Να προσφέρεται σε ενιαία τιμή προσφοράς ο ζητούμενος υπερηχοτομογράφος με 
την ακόλουθη σύνθεση: 

• Βασική μονάδα υπερήχου με τις δυνατότητες όπως αναλυτικά ζητούνται παραπάνω. 

• Ηχοβόλο κεφαλή Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων 15 – 6 MHz, κατάλληλη για 
αναισθησιολογική χρήση, εξετάσεις αγγείων , επιφανειακών οργάνων κτλ. 

• Ηχοβόλο κεφαλή convex σε φάσμα 2,5- 7,5 MHz» 
 
Με σκοπό την διεύρυνση του ανταγωνισμού και την αποφυγή τυπικών και μόνο λόγων απόρριψης 
συστημάτων, κατασκευαστών εγνωσμένης αξίας, που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης 
υπερηχογραφικής εξέτασης, προτείνουμε την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 
 
Προδιαγραφή 20: «Να προσφέρεται σε ενιαία τιμή προσφοράς ο ζητούμενος υπερηχοτομογράφος με 
την ακόλουθη σύνθεση: 

• Βασική μονάδα υπερήχου με τις δυνατότητες όπως αναλυτικά ζητούνται παραπάνω. 

• Ηχοβόλο κεφαλή Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων 15 – 6 MHz, κατάλληλη για 
αναισθησιολογική χρήση, εξετάσεις αγγείων , επιφανειακών οργάνων κτλ. 

• Ηχοβόλο κεφαλή convex σε φάσμα 3- 7 MHz» 
 
 
Οι ως άνω προτάσεις της εταιρείας μας έχουν ως μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή της στο 
διαγωνισμό, την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά την 
προμήθεια από το Νοσοκομείο σας, ενός συστήματος υπερηχοτομογραφίας τελευταίας τεχνολογίας, 
υψηλής ποιότητας και υψηλού επιπέδου τεχνικών χαρακτηριστικών.  
 
Ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης. 
 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
Μετά τιμής  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
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