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     «Δηαδηθαζία 2εο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 
ηνπ επαλαιεπηηθνύ ζπλνπηηθνύ (πξόρεηξνπ)  δηαγσληζκνύ  γηα ηελ πξνκήζεηα 
αλαιώζηκνπ πιηθνύ κεηά ζπλνδνύ  εμνπιηζκνύ ζπλδπαζηηθνύ κεραλήκαηνο  
θαθνζξπςίαο-παινεηδεθηνκώλ (C.P.V.33192000-2)  γηα έλα έηνο, 
πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο  59.990,00€ άλεπ ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηελ ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε  πξνζθνξά.         
 
 
    Αλαθνηλψλεηαη φηη κε ηελ ππ’ αξηζκ.13 ε /ζέκα  38ν  /18-07-2017  απφθαζε  ηνπ 
Γ..  ηνπ λνζνθνκείνπ  εγθξίζεθε ε καηαίσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ  κε 
αξηζκ.δ/μεο 002/2017 πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα θαη επαλαπξνθήξπμε ηνπ κε ζαθείο –
ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 
  Με ην αξηζκ. πξση.10476/28-8-2017 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο θιήζεθε ε επηηξνπή 

ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ε νπνία ζπλέηαμε  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νη  νπνίεο 
αλαξηήζεθαλ ζην ζρεηηθφ ζχλδεζκν  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα επηά (7) εκεξψλ, ήηνη από 
14-9-2017 έσο θαη  20/9/2017, κέζα ζην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ, αθνχ 
ιάβνπλ γλψζε, λα ππνβάιινπλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, φπσο απηέο ζπληάρζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

 Γηα ην ιφγν απηφ ε εηαηξία AΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ Α.Δ.Β.Δ ππέβαιιε ην απφ 
20-9-2017 (αξηζκ.πξση.λνζνθ.11479/21-9-2017 έγγξαθφ ηεο). 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο  παξαπάλσ εηαηξίαο 
ζπλέηαμε ην παξαθάησ έγγξαθν ην νπνίν ζα αλαξηεζεί γηα επηπιένλ ηέζζεξηο (4) 
εκέξεο ήηνη  έσο ηελ 2-10-2017 ζην ζρεηηθφ ζχλδεζκν. 

    Οη παξαηεξήζεηο ζα ππνβιεζνχλ εγγξάθσο (κέζσ ηειενκνηνηππίαο, ή κε courier, 
ή απηνπξνζψπσο, ή κε  e-mail)  ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ  Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» (Aπνθεληξσκέλε νξγαληθή κνλάδα  «Ο 
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ») ζηε δηεχζπλζε Διέλεο Εσγξάθνπ 2- ηει. 2313 322329, fax 
2313 322355, e-mail:agdim-prom@3ype.gr  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 1εο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο επί ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηνπ επαλαιεπηηθνχ ζπλνπηηθνχ (πξφρεηξνπ) δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
πξνκήζεηα αλαιψζηκνπ πιηθνχ κεηά ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζπλδπαζηηθνχ κεραλήκαηνο 
θαθνζξπςίαο – παινεηδεθηνκψλ (CPV 33132000-2) γηα έλα έηνο, πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο 59.990,00€ άλεπ ΦΠΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, έγηλαλ παξαηεξήζεηο απφ ηελ εηαηξία ΑΛΚΟΝ 
ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ κε ην απφ 20-9-2017 έγγξαθφ ηεο 
(αξηζκ.πξση.λνζνθ11479/21-9-2017). 
 Ζ Δπηηξνπή έρεη λα παξαηεξήζεη ηα εμήο: 
Ζ εηαηξία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή ζχληαμεο 
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ «ηελ δηελέξγεηα λέαο δηαβνχιεπζεο κε 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξ. δηαθ. 002/2017, πνπ καηαηψζεθε 
επεηδή δελ είρε ζαθείο πνζφηεηεο θαη είρε αλαγξαθή εκπνξηθψλ νλνκαζηψλ, πνπ θαη 
πάιη ζα απέθιεηαλ ηνλ αληαγσληζκφ». Ο δηαγσληζκφο 002/2017 καηαηψζεθε ζχκθσλα 
κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: Ω4Γ94690Β1-ΩΟΗ), δηφηη «νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο δελ είλαη ζαθείο θαη κπνξεί λα 
παξεξκελεπηνχλ θαη θαζψο είλαη αλαγθαία ε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 
ψζηε λα απνθεπρζεί ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε πεξίπησζε κε θάιπςεο ηνπ 
απαηηνχκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε αξηζκνχ νθζαικνινγηθψλ επεκβάζεσλ, πξνηείλεη 
νκφθσλα ηελ καηαίσζε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε αξ. δηαθ. 002/2017 θαη ηελ 
επαλαπξνθήξπμή ηνπ κε ζαθείο – ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο». Άξα ε 
παξαηήξεζε ηεο εηαηξίαο ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ φηη νη πνζφηεηεο 
δελ ήηαλ ζαθείο δελ ηζρχεη θαη επίζεο φηη ππήξραλ εκπνξηθέο νλνκαζίεο, νη νπνίεο ζα 
απέθιεηαλ ηνλ αληαγσληζκφ, θαηαξξίπηεηαη δηφηη ππήξμαλ δχν πξνζθνξέο, νη νπνίεο 
θαη νη δχν αμηνινγήζεθαλ σο ηερληθά απνδεθηέο. Ζ επηηξνπή ζπλέηαμε ηηο λέεο 
πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ ζε δηαβνχιεπζε κε γλώκνλα ηελ ζαθήλεηα ησλ 
πξνδηαγξαθώλ, αιιά θαη ησλ πνζνηήησλ ώζηε λα ππάξρεη θάιπςε ηνπ 
απαηηνύκελνπ αξηζκνύ νθζαικνινγηθώλ επεκβάζεσλ. 
Δπίζεο ε εηαηξία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ αλαθέξεη φηη «ζε ζπλέρεηα 
ηωλ λέωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ηέζεθαλ πξνο δηαβνύιεπζε θαη νη νπνίεο είλαη 
δπλαηόλ λα θαιπθζνύλ κόλν από έλα κεράλεκα απνθιείνληαο έηζη ηνλ αληαγωληζκό». 
Σα παξαπάλσ δελ είλαη δπλαηφλ λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή δηφηη δελ 
πξνζδηνξίδεηαη ζαθώο πνηα είλαη ηα ζεκεία ηα νπνία θαιύπηνληαη κόλν από 
έλα κεράλεκα απνθιείνληαο έηζη ηελ ίδηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ γεληθφηεξα. 
Δπίζεο ε εηαηξία ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΣΟΡΗ ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ αλαθέξεη: «ζηελ δηαθήξπμε 
ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη πνζόηεηεο ηωλ δεηνύκελωλ εηδώλ, αλ ζα 
απαηηείηαη λα είλαη κηαο ρξήζεο ή πνιιαπιώλ (βαζηθό αίηην έλζηαζεο ηνπ δηαγωληζκνύ 
πνπ καηαηώζεθε) θαη ζε πεξίπηωζε πνπ κηα εηαηξία δελ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 
αλαιόγωο, ιόγω ζπζθεπαζηώλ, ζα πξέπεη ε επηπιένλ πνζόηεηα λα δύλαηαη λα 
παξαζρεζεί δωξεάλ». 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Οη δηαβνπιεπφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνπλ κε εμαηξεηηθή ζαθήλεηα ηηο 
πνζφηεηεο ησλ δεηνχκελσλ πιηθψλ, είηε είλαη κηαο ρξήζεσο, είηε είλαη πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ, έρνληαο ιάβεη ππ’ φςηλ ηα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή 
αγνξά, απφ ηελ δηελέξγεηα πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ θαη κάιηζηα κε ζαθέο 
παξάδεηγκα, 
 ώζηε λα είλαη επηηεύμηκνο ν απαηηνύκελνο αξηζκόο ησλ νθζαικνινγηθώλ 
επεκβάζεσλ, ηφζν ηεο θαθνζξπςίαο, φζν θαη ηεο βηηξεθηνκήο.  
Καηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ 2ε δηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ρσξίο θακία αιιαγή θαη αλακέλεη ζαθείο  ηνπνζεηήζεηο. 
 
 

Θεζζαινλίθε 
25/09/2017 
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