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Τετάρτη, 07 Απριλίου 2021 
 
 

ΠΡΟΣ: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
Τμήμα Προμηθειών      
 
 

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ιατρικού εξοπλισμού. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 

 
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: 
 

 
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ  
 
Προδιαγραφή: «LINEAR MATRIX 4-16MHz με άνω των 550 κρυστάλλων» 
 
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: «LINEAR MATRIX 4-15MHz. Να αναφερθεί ο αριθμός των κρυστάλλων προς 
αξιολόγηση» 
 
 
Προδιαγραφή: «LINEAR HOCKEY 4-16MHz» 
 
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: «LINEAR HOCKEY 6-16MHz» 
 
 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
 
Προδιαγραφή: «Αυτόματο Doppler, ρύθμιση γωνίας και θέσης του PW σε πραγματικό χρόνο» 
 

http://www.papoudis.gr/
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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: «Αυτόματο Doppler, ρύθμιση γωνίας και θέσης του PW σε πραγματικό χρόνο, εφόσον 
διατίθεται» 
 
 
Τέλος, με γνώμονα την αναβάθμιση των προδιαγραφών και την προμήθεια ενός φορητού συστήματος 
υπερηχοτομογραφίας τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και υψηλού επιπέδου τεχνικών 
χαρακτηριστικών, προτείνουμε την εισαγωγή της παρακάτω τεχνικής προδιαγραφής: 

 
«Το σύστημα να στηρίζεται σε λειτουργικό σύστημα Windows 10.» 
 
 
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 φορητού 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. 

http://www.papoudis.gr/

