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ΠΡΟΣ:  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 
 
ΘΕΜΑ: «Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών υπερηχοτομογράφου  
για χρήση στην ΜΕΘ» 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕΘ 
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 στο προς προμήθεια μηχάνημα. 
 
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: 
 
Προδιαγραφή 12: «Να διαθέτει ρυθμό ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 1700 f/sec. Να 
περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση» 
 
Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιορίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή, στον διαγωνισμό,  
εγνωσμένης αξίας κατασκευαστικών Οίκων περιορίζοντας έτσι σημαντικά την διεύρυνση 
του ανταγωνισμού. Δεδομένου ότι η απόκλιση της τάξεως των 300f/sec δεν επηρεάζει το 
κλινικό αποτέλεσμα προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
 
«Να διαθέτει ρυθμό ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥ 1400 f/sec. Να περιγραφεί 
αναλυτικά προς αξιολόγηση» 
 
 
Προδιαγραφή 16: «Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη≥ 21’’. Να περιγραφεί αναλυτικά προς 
αξιολόγηση» 
 
Με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και την 
προμήθεια ενός συστήματος τελευταίας τεχνολογίας προτείνουμε την τροποποίηση της 
συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 
 
«Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη≥ 21’’ και οθόνη αφής ≥9’’. Να περιγραφούν αναλυτικά προς 
αξιολόγηση» 
 
Οι ως άνω προτάσεις της εταιρείας μας έχουν ως μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη 
συμμετοχή της εταιρείας μας 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 ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 


