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ΠΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

email: prom1@kastoriahospital.gr, prom@kastoriahospital.gr  
 

Αρ.Πρωτ. 17-0124/ΣΜ 
Ημ/νία : 25/04/2017 

 
Θέμα  :  Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του έργου 

«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» από πόρους του 

Επιχειρισιακού Προγράμματος //Δυτική Μακεδονία 2014-2020 -  ΕΙΔΟΣ 01) ΥΠΕΡΗΧΟΣ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΕΙΔΟΣ 2) ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 

Σε συνέχεια της ως άνω πρόσκλησης και έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών 

προδιαγραφών του είδους 01) ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ και 02) ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ που ετέθησαν σε  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις 

παρακάτω παρατηρήσεις – προτάσεις της εταιρείας μας που μοναδικό σκοπό έχουν την 

διεύρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό πάντα με γνώμονα το όφελος του Δημοσίου 

Συμφέροντος χωρίς παράλληλα να μειώνεται η ποιότητα των συστημάτων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν είτε να αφαιρεθούν είναι 

τα ακόλουθα: 

 

ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

Τεχνική Προδιαγραφή :  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον 
σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και το οποίο οπωσδήποτε να ενσωματώνει τις 
πλέον πρόσφατες κλινικές εφαρμογές που έχουν παρουσιαστεί από τον κάθε 
κατασκευαστικό οίκο. Να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας του για αξιολόγηση. 
Να είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, της πλέον 
προηγμένης εμπορικής σειράς του κατασκευαστικού οίκου στην 
υπερηχοκαρδιογραφία, το οποίο να αποδεικνύεται αποκλειστικά με παραπομπή στην 
επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου ή επίσημη βεβαίωση του 
κατασκευαστικού οίκου. 

GE Healthcare Α.Ε. 
   
Σωρού 8-10, Κτίριο C 
15125 Μαρούσι, Αθήνα 
  
T 210 893 0600 
F 210 962 5931 
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Το αίτημα το μηχάνημα «Να είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, 

της πλέον προηγμένης εμπορικής σειράς του κατασκευαστικού οίκου στην 

υπερηχοκαρδιογραφία, το οποίο να αποδεικνύεται αποκλειστικά με παραπομπή στην 

επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου ή επίσημη βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου» ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση τόσο στις προσφέρουσες 

εταιρείες όσο και κατά την αξιολόγηση του διαγωνισμού. Οι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουν 

προηγμένα συστήματα υπερηχοκαρδιογραφίας τελευταίας τεχνολογίας που καλύπτουν πλήρως 

τα ζητούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές. Διαθέτουν όμως και έτερα συστήματα 

προηγμένης τεχνολογίας στα οποία ενσωματώνουν  επιπλέον εξειδικευμένες τεχνικές και 

ηχοβόλες κεφαλές (όπως 4D TEE) που δεν ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές ως εκ 

τούτου δεν υπάρχει λόγος πρoσφοράς τους.  

 
Εξάλλου εφόσον η τεχνική προδιαγραφή απαιτεί το μηχάνημα να ενσωματώνει τις πλέον 

πρόσφατες κλινικές εφαρμογές που έχουν παρουσιαστεί από τον κάθε κατασκευαστικό οίκο και 

να αναφέρεται το πρώτο έτος κυκλοφορίας του διασφαλίζεται η προμήθεια σύγχρονου και 

προηγμένου συστήματος. 

 
Για το λόγο αυτό και για την αποφυγή σύγχυσης ως προς το ζητούμενο παρακαλούμε όπως 

αφαιρεθεί η εν λόγο φράση και τροποποιηθεί η ως άνω προδιαγραφή ως ακολούθως: 

 

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης 

ψηφιακής τεχνολογίας και το οποίο οπωσδήποτε να ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες 

κλινικές εφαρμογές που έχουν παρουσιαστεί από τον κάθε κατασκευαστικό οίκο. Να 

αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας του για αξιολόγηση.  

 
---------------------- 

 
Τεχνική Προδιαγραφή : 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  

17. Να διαθέτει στη  βασική σύνθεση ηχοβόλο κεφαλή Linear ευρέως φάσματος 
συχνοτήτων περίπου 4.0 έως 10.0 MHz για εξετάσεις περιφερικών αγγείων, αρτηριών 
και φλεβών και να λειτουργεί οπωσδήποτε με την τεχνική απεικόνισης της 2ης 
αρμονικής συχνότητας χωρίς σκιαγραφικά και με σκιαγραφικά μέσα, εφόσον 
διατίθεται, για την ανάδειξη των αγγείων εντός της αθηρωματικής πλάκας. 
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38. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση, ενσωματωμένη τεχνική Contrast Harmonic 
Imaging με σκιαγραφικά μέσα, η οποία να λειτουργεί απαραιτήτως στις αγγειολογικές 
κεφαλές LINEAR, με το αντίστοιχο πρόγραμμα ποσοτικοποίησης, Να διαθέτει 
ταυτόχρονη σύγκριση πολλαπλών σημείων με γραφική παράσταση της πυκνότητας 
του ιστού και του σκιαγραφικού, μέσω της εξασθένσης ή της ενίσχυσης των 
ανακλώμενων ήχων σε κάθε επιλεγόμενη περιοχή. 

 

Το αίτημα για λειτουργία της ηχοβόλου κεφαλής linear με σκιαγραφικά στην τεχνική 

προδιαγραφή 17 είναι προαιρετικό ενώ στην τεχνική προδιαγραφή 38 υποχρεωτικό, 

προκαλώντας ασάφεια ως προς το ζητούμενο. 

 
Δεδομένου ότι ο προορισμός του συστήματος είναι για χρήση σε καρδιολογικό τμήμα και η 

χρήση σκιαγραφικών σε αγγεία γίνεται σε ακτινολογικά εργαστήρια από ιατρούς ακτινολόγους, 

για την αποφυγή σύγχυσης, τη διασφάλιση προμήθειας πλέον εξειδικευμένου συστήματος για 

καρδιολογική χρήση και τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου 

συμφέροντος, παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή 38 ως ακολούθως :  

 
38. Να προσφερθεί προς επιλογή, εφόσον διατίθεται, ενσωματωμένη τεχνική Contrast 

Harmonic Imaging με σκιαγραφικά μέσα, η οποία να λειτουργεί απαραιτήτως στις 

αγγειολογικές κεφαλές LINEAR, με το αντίστοιχο πρόγραμμα ποσοτικοποίησης, Να διαθέτει 

ταυτόχρονη σύγκριση πολλαπλών σημείων με γραφική παράσταση της πυκνότητας του 

ιστού και του σκιαγραφικού, μέσω της εξασθένσης ή της ενίσχυσης των ανακλώμενων 

ήχων σε κάθε επιλεγόμενη περιοχή. 

 

---------------------- 
 

 

Τεχνική Προδιαγραφή : 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  

18. Να διαθέτει εύρος ηχοβόλων κεφαλών από 2 έως 18 MHz για την κάλυψη όλων 

των ζητούμενων κλινικών εφαρμογών 

 

Το εύρος συχνοτήτων άνω των 13 MHz χρησιμοποιείται για την απεικόνιση επιφανειακών 

δομών και μυοσκελετικές εφαρμογές. Το αίτημα για εύρος έως 18 MHz σε ένα μηχάνημα που 

προορίζεται για καρδιολογική χρήση δεν προσδίδει καμία ουσιαστική κλινική αξία για το σκοπό 

για τον οποίο προορίζεται το ζητούμενο σύστημα, ενδέχεται όμως να περιορίζει τον 

ανταγωνισμό εμποδίζοντας τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εξειδικευμένων καρδιολογικών 
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υπερηχοτομογράφων που διαθέτουν το κατάλληλο εύρος συχνοτήτων για καρδιαγγειακές 

εφαρμογές. 

Επίσης στην Τεχνική προδιαγραφή 15 και στο σκέλος της Σύνθεσης Μηχανήματος παράγραφος 

4 ζητείται ηχοβόλος κεφαλή phased array sector για διαθωρακικές καρδιολογικές εξετάσεις 

εύρους 1,5 έως 4 ΜHz. Για την αποφυγή σύγχυσης θα πρέπει και στην παράγραφο 18 το κάτω 

όριο του εύρους συχνοτήτων να άρχεται από 1,5 MHz. 

 

Για τη δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας στο διαγωνισμό με εξειδικευμένο 

καρδιολογικό σύστημα υπερηχοτομογραφίας και τη διεύρυνση του ανταγωνισμού προς όφελος 

του δημοσίου συμφέροντος παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί η τεχνική προδιαγραφή 18 ως 

ακολούθως :  

 

18. Να διαθέτει εύρος ηχοβόλων κεφαλών από 1.5 έως 13 MHz για την κάλυψη όλων των 

ζητούμενων κλινικών εφαρμογών 

 
============================================== 

 
 

ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

Προσθήκη Τεχνικής Προδιαγραφής :  
 

Να διαθέτει μετακινούμενη καθ’ύψος κονσόλα χειρισμού για χρήση σε όρθια και 

καθήμενη θέση για τη διευκόλυνση διενέργειας των εξετάσεων, κυρίως αγγειολογικών 

εξετάσεων κάτω άκρων. 

 
Αιτιολογία : Η χρήση του υπερηχοτομογράφου σε πολλαπλές εφαρμογές απαιτεί ευελιξία της 

κονσόλας χειρισμού ώστε να διευκολύνει τον ιατρό χειριστή, είτε αφορά εξέταση σε εξεταστικό 

κρεβάτι, είτε κλίνη ΜΕΘ είτε εξέταση αγγειολογικές εξετάσεις κυρίως κάτω άκρων. 

  
 
 

---------------------- 
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Τεχνική Προδιαγραφή 
 

11. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης : B-Mode, M-mode, παλμικού και υψηλά 
παλμικού Doppler (PW, HiPRF), εγχρώμου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / 
Colour Angio, αρμονικής απεικόνισης με και χωρίς σκιαγραφικά (να προσφερθεί 
κατ’επιλογή) (Tissue Harmonic) και Pulse Subtraction / Pulse Inversion και έγχρωμο Doppler 
απεικόνισης της κίνησης και της ταχύτητας των ιστών του μυοκαρδίου (Doppler Tissue 
Imaging / Tissue Velocity Imaging) 
 
Δεδομένου ότι η τεχνικής της 2ης αρμονικής απεικόνισης χωρίς σκιαγραφικά ζητείται 

ξεχωριστά και περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προδιαγραφή 10, ο τρόπος που 

διατυπώνεται στην παρούσα προδιαγραφή το αίτημα για προσφορά κατ’επιλογή τεχνικής 

αρμονικής απεικόνισης με και χωρίς σκιαγραφικά, ενδέχεται να δημιουργήσει ασάφεια, ενώ 

προφανώς σκοπός της τεχνικής προδιαγραφής είναι να ζητείται προς επιλογή η τεχνική 

αρμονικής με σκιαγραφικά. 

 

Επίσης για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού παρακαλούμε να προστεθεί στις τεχνολογίες 

αρμονικής απεικόνισης και η τεχνολογία phase inversion. 

 
 
Επιπλέον, δεδομένου ότι το μηχάνημα δεν προορίζεται για καρδιολογική χρήση, αλλά ούτε και 

ζητείται καρδιολογική ηχοβόλος κεφαλή στη βασική σύνθεση προτείνουμε η τεχνική 

απεικόνισης της κίνησης και της ταχύτητας των ιστών του μυοκαρδίου (Doppler Tissue Imaging / 

Tissue Velocity Imaging να ζητείται προς επιλογή.  

 
Για τους παραπάνω λόγους, για την αποσαφήνηση του ζητούμενου αλλά και τη διεύρυνση του 

ανταγωνισμού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί η 

τεχνική προδιαγραφή 11 ως ακολούθως :  

 

11. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης : B-Mode, M-mode, παλμικού και υψηλά 

παλμικού Doppler (PW, HiPRF), εγχρώμου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy 

Doppler / Colour Angio, αρμονικής απεικόνισης χωρίς σκιαγραφικά (Tissue Harmonic) και 

Pulse Subtraction / Pulse Inversion / Phase Inversion, αρμονικής απεικόνισης με 

σκιαγραφικά (να προσφερθεί κατ’επιλογή)  και έγχρωμο Doppler απεικόνισης της 

κίνησης και της ταχύτητας των ιστών του μυοκαρδίου (Doppler Tissue Imaging / Tissue 

Velocity Imaging) (να προσφερθεί προς επιλογή). 
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Τεχνική Προδιαγραφή : 
  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
  
4. Ηχοβόλο Linear ηλεκτρονικής σάρωσης multifrequency για αγγειολογικές εξετάσεις 
καθώς και μικρών και επιφανειακών οργάνων, μαλακών μορίων και μαστού κεντρικών 
συχνοτήτων λειτουργίας στο εύρος από 7.0 έως 13.0 ΜHz περίπου με δυνατότητα 
ελαστογραφίας. 
 

Δεδομένου ότι η ηχοβόλος κεφαλή προορίζεται για εξετάσεις μικρών και επιφανειακών 

οργάνων, μαλακών μορίων και μαστού είναι χρήσιμο το άνω όριο του εύρους συχνοτήτων να 

είναι όσο το δυνατό υψηλότερο για μεγαλύτερη ευκρίνεια και διακριτικότητα στις εν λόγω προς 

εξέταση δομές. 

 

Για το λόγο αυτό και τη δυνατότητα προμήθειας της πλέον κατάλληλης ηχοβόλου κεφαλής για 

τις εφαρμογές για τις οποίες προορίζεται, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, 

προτείνουμε την τροποποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως; 

 

4. Ηχοβόλο Linear ηλεκτρονικής σάρωσης multifrequency για αγγειολογικές εξετάσεις 
καθώς και μικρών και επιφανειακών οργάνων, μαλακών μορίων και μαστού κεντρικών 
συχνοτήτων λειτουργίας στο εύρος από 7.0 έως 15.0 ΜHz περίπου με δυνατότητα 
ελαστογραφίας. 
 

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
Για την εταιρεία 
Με τιμή,  

  
Eλευθεράκης Αναστάσιος 
Διευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων 


