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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (1) 

 

 

Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με Αρ. Διακ. 01/2018 Συστήματος 
Μαστογραφίας με Στερεοτακτική Βιοψία και συστημικό αριθμό 51919 . 

  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ : Έξοδα μετακινήσεων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επίσκεψη της τριμελούς επιτροπής, αν απαιτηθεί, θα γίνει σε χώρους με ήδη 

εγκατεστημένα συγκροτήματα Ψηφιακής Μαστογραφίας στην Ελληνική επικράτεια. Όπως είναι κατανοητό 

η εκ των προτέρων γνώση των εξόδων μετακίνησης/σεων δεν είναι δυνατή, εφόσον ούτε ο αριθμός των 

μελών προς μετακίνηση είναι γνωστή, ούτε ο/οι προορισμός/μοί, ούτε οι απαιτούμενες ημέρες, αλλά ούτε 

και το μέσο μεταφοράς. 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ : Ακριβής χώρος εγκατάστασης του νέου μηχανήματος (δεδομένου ότι από τη διακήρυξη 
προκύπτει σαν χώρος παράδοσης – παραλαβής η αποθήκη του νοσοκομείου) και αν αυτός θα είναι καθόλα 
έτοιμος για να υποδεχθεί το καινούργιο μηχάνημα ή αν απαιτούνται κατασκευαστικές εργασίες 
διαμόρφωσης χώρων ή οποιεσδήποτε άλλες εργασίες (π.χ. αποξήλωση παλαιού). Επιπλέον να 
επισυναφθούν τα σχέδια του χώρου εγκατάστασης. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο χώρος εγκατάστασης του νέου μηχανήματος θα είναι αυτός που ορίζεται στο 

επισυναπτόμενο σχέδιο χώρου εγκατάστασης. Από το χώρο αυτό με έξοδα της κατακυρωθείσας εταιρείας, 

θα αποξηλωθεί το υπάρχον μηχάνημα και θα δοθεί στην ανακύκλωση προς καταστροφή και θα γίνουν οι 

απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του χώρου μετά την αποξήλωση. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ : Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν απαιτείται και για πόσο χρονικό διάστημα η εκπαίδευση 

προσωπικού. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η διάρκεια εκπαίδευσης ορίζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες. 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑ : Παρακαλούμε να διευκρινιστεί σαφώς η απαιτούμενη εγγύηση του μηχανήματος και τι 

ακριβώς θα περιλαμβάνεται σε αυτή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος διευκρινίζεται με πλήρη 

σαφήνεια και χρονικά (5 έτη) και χρηματικά (5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης). Πιο συγκεκριμένα 

κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του συγκροτήματος 

προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, 

ανταλλακτικά, υλικά, κλπ. εκτός αναλωσίμων. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του 

διαγωνιζόμενου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού 

Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας. Κατά τη διάρκεια τόσο της 

περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας όσο και της περιόδου πλήρους συντήρησης-επισκευής, θα τηρείται 

ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους 

υπεύθυνους του Νοσοκομείου και τον τεχνικό του αναδόχου. Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής 

λειτουργίας πέραν των πέντε ετών, η σχετική πέραν των πέντε ετών επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη 

δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως 

αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/ΕΚ, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον παρόντα διαγωνισμό. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη της ελάχιστα 

ζητούμενης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ : Ακριβής χρόνος down time του προσφερόμενου Μαστογράφου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του συγκροτήματος θα είναι δέκα 

πέντε (15) μέρες ανά έτος. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης του συνόλου του 

συγκροτήματος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα 

προσμετράτε αθροιστικά από την 08.00 πρωινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας, από τη ημέρα κλήσης της 

εταιρείας για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή fax από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 

ώρες 08.00 έως 16.00. Ο  χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες 

αναβάθμισης του συγκροτήματος. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ :Απαιτούμενος χρόνος παράδοσης και από πότε θα ισχύει. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης περιγράφεται επαρκώς και με σαφήνεια στο Άρθρο 4 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ : Πληροφορίες ιχνηλασιμότητας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Πίνακας ιχνηλασιμότητας αφορά σε απαραίτητες πληροφορίες του υπό προμήθεια είδους 

που εξυπηρετούν τόσο την παραλαβή όσο και την καταχώρησή του στον πάγιο εξοπλισμό του 

Νοσοκομείου. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τη φύση έκαστου υπό προμήθεια είδους, πληροφορίες όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ κρίνονται απαραίτητες. 

 

 

          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

            ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 
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