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ΠΡΟΣ:  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ" 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
        

Χολαργός, 17/05/2021 
Αρ. Πρωτ. : 3436/17-05-2021 

 
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Α’ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1715/05-05-2021 ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  Α) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, Β) ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ, Γ) 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ, ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ». 

 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σχετικά με την Α’ Διαβούλευση των  υπ αριθμόν 1715/05-05-2021 τεχνικών προδιαγραφών για τις 
υπηρεσίες:  α) ΔΟΣΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, β) ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ, γ) ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ θα θέλαμε να υποβάλλουμε την παρακάτω παρατήρηση: 
Στις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών δοσιμέτρησης στο σημείο 22 αναφέρεται το εξής: 
« Ο προσφέρων πρέπει να περιλαμβάνει στην προσφορά του τα είδη/υπηρεσίες: 
  Α) Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων σώματος, για χρήση εντός ή εκτός της προστατευτικής 
ποδιάς 
Β) Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων δακτύλων 
Γ) Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων φακού οφθαλμού 
Να αναφέρεται η τιμή κάθε είδους ξεχωριστά. 
Επιπλέον κάθε υπηρεσία μέτρησης δοσιμέτρων συνδέεται με τις παρακάτω έκτακτες ή πάγιες 
χρεώσεις: 
 Χρέωση νέου δοσιμέτρου, 
 Χρέωση μη επιστρεφόμενου δοσιμέτρου, 
 Χρέωση κατεστραμμένου δοσιμέτρου» 

Με βάση την παραπάνω προδιαγραφή δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο προσφέρον έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει ένα ή περισσότερα είδη ή εάν πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα είδη στην προσφορά του. 
Για καθένα από τα παραπάνω είδη (Α,Β,Γ), σύμφωνα και με την Νομοθεσία (ΠΔ 101, ΦΕΚ 194/Α/20-11-
2018), αντιστοιχεί διαφορετικό μετρούμενο μέγεθος (Hp(10), Hp(0,07) και Hp(3) αντίστοιχα) και γι αυτό το 
λόγο απαιτείται και η χρήση διαφορετικού τύπου δοσιμέτρου. Συνεπώς η μέτρηση των ατομικών 
δοσιμέτρων σώματος είναι ανεξάρτητη από αυτή των δοσιμέτρων δακτύλου και φακού του οφθαλμού και 
έτσι δεν είναι απαραίτητο να κατακυρωθούν όλα τα είδη σε έναν μειοδότη. Έτσι τα εργαστήρια που 
παρέχουν «υπηρεσίες δοσιμετρίας» δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν σχετική εξουσιοδότηση από την 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, για όλους τους τύπους δοσιμέτρων και μπορεί να διαθέτουν 
εξουσιοδότηση ακόμα κ για ένα μόνο τύπο δοσιμέτρων (πχ δοσίμετρα σώματος). 
Χωρίζοντας την σύμβαση σε τμήματα και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή διευρύνεται ο 
ανταγωνισμός και γίνεται επίτευξη βέλτιστων οικονομικών αποτελεσμάτων για το Νοσοκομείο. 
 
 
 

http://www.mediray.gr/


 

MEDIRAY, Λ. Μεσογείων 224 & Αετιδέων 2, Χολαργός 15561, Τηλ: 210 6535 927, Fax: 211 740 6911, E-mail: dosimetrylab@mediray.gr, 
www.mediray.gr, www.mediraydoselab.gr 

Σελ. 2/2 
 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε η προδιαγραφή στο σημείο 22 να αλλάξει ως εξής: «Ο προσφέρων 
έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην προσφορά του ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω 
είδη/υπηρεσίες: 
  Α) Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων σώματος, για χρήση εντός ή εκτός της προστατευτικής 
ποδιάς 
Β) Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων δακτύλων 
Γ) Μέτρηση ατομικών δοσιμέτρων φακού οφθαλμού 
Να αναφέρεται η τιμή κάθε είδους ξεχωριστά. 
Επιπλέον κάθε υπηρεσία μέτρησης δοσιμέτρων συνδέεται με τις παρακάτω έκτακτες ή πάγιες 
χρεώσεις: 
 Χρέωση νέου δοσιμέτρου, 
 Χρέωση μη επιστρεφόμενου δοσιμέτρου, 
 Χρέωση κατεστραμμένου δοσιμέτρου» 

 
 
Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε.  
Με τιμή 
Για την ΜEDIRAY  
 
 
 
 
 
 
 
 
Παπανικολός Γ. – Μπούμπας Απ. 
Ακτινοφυσικοί – Νομ. Εκπρόσωποι   
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