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ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  
ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

 
Αγαπητοί Κύριοι, 
 
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την ως άνω ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, 
επιθυμούμε να προτείνουμε την τροποποίηση ορισμένων εξ΄ αυτών, αποσκοπώντας πάντα στην 
διεύρυνση της συμμετοχής σε αυτόν προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος δεδομένου ότι σκοπός 
του κάθε διαγωνισμού είναι να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και να μεγιστοποιείται ο λόγος 
Ποιότητος προς Τιμής. 

  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ s.n 

ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ GE HEALTHCARE INNOVA IGS 540 32233M39 
 
• Παρακαλώ όπως περιγραφεί λεπτομερώς η σύνθεση του συγκροτήματος που θα καλύπτεται 

από τη σύμβαση – π.χ. εγχυτής, σταθμός επεξεργασίας. 
 
 
Στην παράγραφο 6 των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται. 
 «Η εταιρεία θα πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επανορθωτικών επισκευών που θα 
παρουσιαστούν χωρίς καμμία επιπλέον επιβάρυνση.» 
  
• Παρακαλώ όπως προστεθεί: 
Τα χαλασμένα ανταλλακτικά θα επιστρέφονται στην ανάδοχη εταιρεία  που θα είναι ενταγμένη σε 
εγκεκριμένο σύστημα  διαχείρισης και ανακύκλωσης. 
 
Επίσης,  από τις καλύψεις της σύμβασης να αναφερθεί ότι εξαιρούνται: 
> Παντός είδους αναλώσιμα (φιλμ, χαρτί εκτύπωσης, μαγνητο-οπτικοί δίσκοι αποθήκευσης, 
αναλώσιμα της laser cameras και του laser module, σύριγγες εγχυτή, γραμμή σύνδεσης εγχυτή, 
ηλεκτρόδια,  μπαλόνι αγγειοπλαστικής, καθετήρες, σετ βιοψίας, X-RAY DIGITAL DETECTOR COOLANT 
KIT , Coolix water coolant kit - Distilled water, Replaceable 5micron Water Filter Cartridge, 
ενδοπροθέσεις, σκιαγραφικά, πετάσματα ακτινοπροστασίας, αφρώδη στηρίγματα ασθενή)                
> Περιφερειακά συστήματα (εγχυτές σκιαγραφικών μέσων, υπολογιστές, UPS, εκτυπωτές φιλμ και 
χαρτιού, σταθμοί επεξεργασίας) και τα εξαρτήματά τους 
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Από την αποκατάσταση βλαβών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε 
εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την Εταιρεία μας παράγοντες, όπως:  
1. βίαιη καταστροφή,  
2. όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας.  
3. Περιπτώσεις ζημίας ή καταστροφής του μηχανήματος που θα προκληθεί από θεομηνίες 
(σεισμούς, θύελλες κλπ), από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ), αποδεκτές 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, βαριά αμέλεια ή δόλο. 
4.Σε περίπτωση που υπάρχουν ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας ή αερισμού, 
μαγνητική ή άλλη βλαπτική παρεμβολή, χρήση ακατάλληλης πηγής ηλεκτρικής ισχύος (με τάση 
άλλη από την προβλεπόμενη, χωρίς γείωση κλπ.).  
5. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης του μηχανήματος από το Νοσοκομείο ή τρίτους  
6. Χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου  
 
Η αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος που προκύπτει από τις παραπάνω αιτίες, θα 
αποτελεί πρόσθετη υπηρεσία και θα χρεώνεται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο 
παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου. 
  
Στην παράγραφο 7 αναφέρεται «Η εταιρεία θα καλύπτει όλες τις ημέρες του χρόνου» ¨ 
 
• Παρακαλώ όπως προστεθεί :  
Η εταιρεία θα καλύπτει όλες τις ημέρες του χρόνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
εξαιρουμένων Σαββατοκύριακων καθώς κι επίσημων αργιών του Κράτους. 
 
  
Eπίσης παρακαλώ όπως  προστεθεί η παρακάτω παράγραφος : 
Ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη 
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001 και ΕΝ ISO 13485  με πεδίο 
πιστοποίησης τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση 

 
 
 
Παναγιώτης Ταράτσας 
Τμ. Τεχνικής Υποστήριξης 
GE Healthcare A.E. 
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