
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Θεσσαλονίκη,12-04-2019 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)                                              Α.Π.: 5205 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
OΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
                      ------------  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                                                                                                                   ΠΡΟΣ 

                                                                                                   1)  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ 

                                                                                                                   2) ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
                                                                                                                                  
 
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας του είδους 
«Ιατρικού Εξοπλισμού»  με αριθ. Δ/ξης 005/2019» 

 
 
Σχετ: 

Το από 01-04-2019 (αριθμ.πρωτ.νοσοκομείου4647/01-04-2019) αίτημα παροχής 

διευκρινίσεων της εταιρίας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε. μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Απαντώντας στο  αναφερόμενο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, που αφορά στον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους «Ιατρικού Εξοπλισμού» της 

αριθ.005/2019 Διακήρυξης,  διευκρινίζεται ότι: 

 

1) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ η παράγραφος Ε. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και 

συγκεκριμένα η περίπτωση Ε.1. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  παραμένει 

ως έχει, λαμβάνοντας υπόψη : 

 

 Την  αριθ. Α15/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. του 2ουκλιμακίου στις 08/01/2018, στη σελ.13 

όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: « …..Η ανωτέρω διάταξη από τη διατύπωση και την τελολογία 

της ήθελε προφανώς να εξαιρέσει από την υποχρέωση μετάφρασης έντυπα με αμιγώς τεχνικά 

χαρακτηριστικά π.χ. αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους, σχέδια 

κ.λ.π. που είναι δυνατόν να «διαβαστούν» σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η σχετική 

μετάφρασή τους.» 

 

 

2) Σε ό,τι αφορά τo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και συγκεκριμένα την 

παράγραφο Γ.2. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, περίπτωση 5. Πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, διευκρινίζεται ότι: 

 «Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 (ή νεότερο) ή EN ISO 13485 : 



2003 (ή νεότερο) για τη διαχείριση ποιότητας πρέπει να διαθέτουν τόσο ο προμηθευτής, όσο 

και η κατασκευάστρια εταιρία» 

 

Όσον αφορά την απαίτηση «Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 9001/2000 ή 

μεταγενέστερο αυτού, τόσο του κατασκευαστικού οίκου, όσο και του προμηθευτή» 

διευκρινίζεται ότι αναγράφηκε 2 φορές εκ παραδρομής και ως εκ τούτου να μην ληφθεί υπόψη. 

  

3) Σε ό,τι αφορά τον  χρόνο συντήρησης  των υπό προμήθεια ειδών, διευκρινίζεται ότι ο 
επιθυμητός χρόνος συντήρησης προκύπτει από την παράγραφο Ι.Ζ. Τόπος, Χρόνος  
παράδοσης & κωδικός  CPV  υποπαράγραφο Ι.Ζ.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ στην οποία 
μεταξύ άλλων αναγράφεται ότι: 
 
«….Στην πλήρη συντήρηση των υπό προμήθεια ειδών για 5 (πέντε) έτη μετά τη λήξη 
της εγγύησης καλής λειτουργίας, περιλαμβάνονται:…..» και 
«…..Η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να διαθέτει ανταλλακτικά για δέκα (10) 
χρόνια από την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών….». 
 
 
Στους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ C-ARM και συγκεκριμένα στο Άρθρο 
Β. Υποστήριξη και ανταλλακτικά, διευκρινίζεται ότι τα δέκα (10) χρόνια αναφέρονται στα 
ανταλλακτικά.   
 

4) και 5) Σχετικά με τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ C-ARM και 
συγκεκριμένα στο Άρθρο Α.  Prospectus και Βεβαιώσεις και στο Άρθρο Β. Υποστήριξη και 
ανταλλακτικά, όσον αφορά τα  έγγραφα, διευκρινίζεται ότι ισχύουν όσα ορίζει  ο νόμος 
4250/2014 (Α΄74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3. 

 

6) Σχετικά με τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ C-ARM και 

συγκεκριμένα στο Άρθρο Ε, Τεκμηρίωση τεχνικών & λοιπών στοιχείων εγγυήσεων, 

συντηρήσεως, ανταλλακτικών– αναλώσιμων κ.λ.π. διευκρινίζεται ότι η φράση «….σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην § Δ.2.», αναγράφηκε  εκ παραδρομής και ως εκ τούτου δεν θα ληφθεί 

υπόψη. 

 

 
                                                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

 

 
                                                                                                ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  ΤΣΟΥΓΚΑ 
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