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11-02-2018
Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες
Σε απάντηση της υπ’ αρ. πρωτ. 2660/01-02-2018 πρόσκλησής σας για επαναληπτική συμμετοχή στη
διαβούλευση που αφορά τα μηχανήματα κεντρικής αποστείρωσης, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας έχει να
κάνει μόνο μία παρατήρηση επί των προδιαγραφών που αναρτήσατε. Η παρατήρηση είναι η ίδια που είχαμε
κάνει και στις 11-01-2018 και αφορά την ζήτηση υποκαταστήματος στην Κρήτη.
Στο κεφάλαιο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», στην σελίδα 14 αναφέρετε «Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει οργανωμένη
τεχνική βάση και stock ανταλλακτικών στην Κρήτη…». Επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι η εταιρία μας διαθέτει
εγκατεστημένα μηχανήματα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, στο νοσοκομείο Ιεράπετρας και στο Ίδρυμα
Τεχνολογίας & Έρευνας στο Ηράκλειο, τα οποία συντηρεί με πολύ μεγάλη επιτυχία χωρίς υποκατάστημα στην
Κρήτη. Μάλιστα με τα νοσοκομεία Ρεθύμνου και Ιεράπετρας διαθέτει και σχετική σύμβαση συντήρησης η οποία
περιλαμβάνει χρονικούς περιορισμούς για την αποκατάσταση βλάβης, κλπ. στους οποίους η εταιρία μας
ανταποκρίνεται ικανοποιητικότατα. Ακόμη και αν αυτό δεν σας είναι αρκετό, υποθέτουμε ότι η προδιαγραφή θα
μπορούσε να είναι πιο διαλλακτική, ζητώντας εναλλακτικά να υπάρχει συνεργαζόμενη εταιρία στην Κρήτη, με
τεχνικούς πιστοποιημένους από τον οίκο κατασκευής.
Σε κάθε περίπτωση, αν ο συγκεκριμένος όρος παραμείνει ως έχει, σας ενημερώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για
την χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας όταν αυτό απαιτηθεί. Η εταιρία μας έχει ήδη αναθέσει σε νομικούς να
εξετάσουν το βάσιμο και τη νομιμότητα αυτού του όρου, καθώς θεωρούμε υπερβολή σε μία μικρή χώρα σαν τη
δική μας, το κάθε νοσοκομείο να ζητά και υποκατάστημα του εκάστοτε προμηθευτή δίπλα του (π.χ. το
νοσοκομείο Άρτας να απαιτεί υποκατάστημα στην Ήπειρο, το νοσοκομείο Ρόδου να απαιτεί υποκατάστημα στα
Δωδεκάνησα, κοκ).
Η παρούσα επιστολή φέρει την ψηφιακή υπογραφή του συντάκτη του.
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Θεοδώρου
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