
Ραρατηρήςεισ – Σχόλια Οικονομικών Φορζων κατόπιν ολοκλήρωςησ  Β Δημόςιασ 

Διαβοφλευςησ ςτην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ επί των Τεχνικών Ρροδιαγραφών για 

την ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΑΣ SPECT-CT (CPV 33111620-3) ςτο 

πλαίςιο ωρίμανςησ τησ ενταγμζνησ πράξησ με τίτλο: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» με κωδικό MIS 

5075964, μζςω χρηματοδότηςησ από το «ΕΡ ΚΗΤΗ 2014-2020» 

 

 

Πνομα SIEMENS HEALTHCARE ABEE  Email gavriilia.lagou@siemens-healthineers.com 

 Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ  Ημ/νία 03/08/2021 

ΘΕΜΑ: ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΥΤΕΗΣ (Β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΑΣ 

 

Αξιότιμοι Κφριοι,  

Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ περί διενζργειασ δεφτερθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν για τισ ανάγκεσ του  Νοςοκομείου ςασ, κα κζλαμε να κατακζςουμε τα 

παρακάτω ςχόλια : 

1. Με ςκοπό τθν βζλτιςτθ αξιολόγθςθ των προςφερόμενων ςυςτθμάτων προτείνουμε 

να υιοκετθκεί ο τρόποσ αξιολόγθςθσ ο οποίοσ χρθςιμοποιικθκε ςτουσ διαγωνιςμοφσ : 

- του Γενικοφ Νοςοκομείου Ξάνκθσ για τθν προμικεια Μαγνθτικοφ τομογράφου και 

- του Καραμανδάνειου Νοςοκομείου Ράτρασ για τθν προμικεια Μαγνθτικοφ τομογράφου 

- του Θεαγζνειου Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ για τθν προμικεια γ-κάμερασ 

- του Θεαγζνειου Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ για τθν προμικεια Μαγνθτικοφ τομογράφου 

ςτουσ οποίουσ δίνεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προςφερόμενου 

ςυςτιματοσ.  

Η κεντρικι ιδζα και θ φιλοςοφία του εν λόγω αλγορίκμου είναι θ παράμετροσ Λ που 

κακορίηει τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ να προςδιορίηεται ωσ άκροιςμα δφο 

όρων. Ο πρϊτοσ όροσ του ακροίςματοσ κακορίηεται από τθν τεχνικι βακμολογία του 

προςφερόμενου μθχανιματοσ,  πολλαπλαςιαςμζνοσ με ζνα ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80. 

Ο δε δεφτεροσ όροσ του ακροίςματοσ κακορίηεται από το οικονομικό μζγεκοσ του 

προςφερόμενου μθχανιματοσ,  πολλαπλαςιαςμζνοσ με ζνα ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20. 

Ππωσ είναι αντιλθπτό, θ φιλοςοφία αυτοφ του τρόπου βακμολόγθςθσ είναι με δεδομζνο 

τον προχπολογιςμό του διαγωνιςμοφ, να επιλεχκεί το βζλτιςτο δυνατό ςφςτθμα! 
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Ρροσ λεπτομερι ανάλυςθ του τρόπου βακμολόγθςθσ, παρακζτουμε παρακάτω  τθν 

παράγραφο που αναφζρεται ςτθ βακμολογία από τθ Διακιρυξθ του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Ξάνκθσ. 

2.3   Κριτιρια Ανάκεςθσ    

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ (Ρρβλ άρ. 86 παρ. 1 Ν.4412/2016)  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει τθσ  βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των 

τεχνικϊν κριτθρίων που περιγράφονται  ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι 

τθσ παροφςασ.  

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν (Ρρβλ άρ. 86 παρ. 11, 13 και 16 Ν.4412/2016)   

Η  βακμολόγθςθ  κάκε  κριτθρίου  αξιολόγθςθσ  κυμαίνεται  από  100  βακμοφσ  ςτθν  

περίπτωςθ  που  ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ  όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του 

ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.    

Κάκε  κριτιριο  αξιολόγθςθσ  βακμολογείται  αυτόνομα  με  βάςθ  τα  ςτοιχεία  τθσ  

προςφοράσ.  Η  βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να 

περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ  από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ 

κρίςθσ ανά κριτιριο.  

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του 

επιμζρουσ ςυντελεςτι  βαρφτθτασ (ςν) επί τθ βακμολογία του (Κρν), θ δε ςυνολικι 

βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από  το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 

βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω 

τφπο:   

B = ς1 x Κρ1 + ς2 x Κρ2 + ……+ ςν x Κρν  

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν 

καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ  από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) 

επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.  

Ρλζον  ςυμφζρουςα  προςφορά  είναι  θ  προςφορά  με  το  μεγαλφτερο  Λ  ςφμφωνα  με  

τον  παρακάτω  μακθματικό τφπο *από  το ςυνδυαςμό των άρ. 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 κακϊσ  και του τυποποιθμζνου εντφπου 2 Ραραρτιματοσ II 

(Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ 

Επιτροπισ (L 296) προκφπτει θ δυνατότθτα ςτάκμιςθσ/ βαρφτθτασ μεταξφ τεχνικισ 

(κριτθρίων ποιότθτασ) - οικονομικισ προςφοράσ (τιμισ-κόςτουσ)+:  

                                            Λj  =  80 x (Bj/Bmax) + 20 x (Kmin//Κj)       

                                            



Βmax: θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Βj: θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ j.  

Kmin: το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

Κj το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ j  

Λj θ Ανθγμζνθ Τιμι Σφγκριςθσ τθσ προςφοράσ του j προςφζροντοσ το οποίο 

ςτρογγυλοποιείται ςτα 2  δεκαδικά ψθφία.  

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ.  

Το Συνολικό Συγκριτικό Κόςτοσ Κj τθσ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ δίδεται από τον 

τφπο:  

Kj   = Ρ j   + Σ j = Ρ j   + * Τ1 j  x  (10-ρ j) +  

δθλαδι προκφπτει ωσ άκροιςμά :  

 α)      τθσ   προτεινόμενθσ   τιμισ   προμικειασ   –   μελζτθσ   εφαρμογισ   του   χϊρου   

εγκατάςταςθσ –  εγκατάςταςθσ  –  παράδοςθσ  ςε  πλιρθ  λειτουργία,  Ρj,  όπωσ  αυτι  

ςυμπλθρϊκθκε  από  τον  j  προςφζροντα ςτο πεδίο : «Ρροςφερόμενθ τιμι (Ρ) για το είδοσ 

χωρίσ Φ.Ρ.Α., (ολογράφωσ)» του  ΡΙΝΑΚΑ Ρ1 του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ IV τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ που περιζχεται ςτθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ   

β)     τθσ  προτεινόμενθσ  ςυνολικισ  τιμισ  πλιρουσ  ςυντιρθςθσ  για  μία  δεκαετία,  Σj,  

όπωσ  αυτι  ςυμπλθρϊκθκε από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο «Συνολικι τιμι πλιρουσ 

ςυντιρθςθσ - επιςκευισ   χωρίσ Φ.Ρ.Α. (Σ) (ολογράφωσ)» του ΡΙΝΑΚΑ Ρ2 του 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  που προκφπτει από τον τφπο : Σj = Τ1 j  x  

(10-ρ j) και περιζχεται ςτθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ.   

όπου j = 1, 2 … αρικμόσ προςφερόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν φκάςει μζχρι αυτό 

το ςτάδιο και  δεν απερρίφκθςαν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ.  

Τ1j = είναι θ τιμι που προτείνει ο j προςφζρων και ςυμπλθρϊνει ςτο πεδίο  «Ετιςια τιμι 

πλιρουσ  ςυντιρθςθσ – επιςκευισ χωρίσ Φ.Ρ.Α. (ολογράφωσ)» του πίνακα Ρ2 του 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ IV τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ για τα πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ 

περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.   

όπου   

ρj  = θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, θ οποία 

πρζπει  να αναγραφεί από τον j προςφζροντα ςτο αντίςτοιχο πεδίο του πίνακα Ρ2 του 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ IV  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 



Η  Επιτροπι  Διενζργειασ  Διαγωνιςμοφ  υπολογίηει,  τισ  ανθγμζνεσ  τιμζσ  ςφγκριςθσ  Λj  

των  αποδεκτϊν  προςφορϊν και κατατάςςει τισ προςφορζσ αυτζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα με 

φκίνουςα ςειρά του Λj,  ςτρογγυλοποιϊντασ ςτα 2 δεκαδικά ψθφία.  

Σε  περίπτωςθ  ιςοδφναμων  προςφορϊν  (Λ),  προκρίνεται  θ  προςφορά  με  τθν  

μεγαλφτερθ  Συνολικι  Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ (Β). Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ 

ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ  προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο 

με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που  υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ.  

Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και  παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων.  

Με  βάςθ  τθν  τελικι  κατάταξθ  των  προςφορϊν  που  ζχει  προκφψει  από  τθν  

παραπάνω  διαδικαςία, προκρίνεται ωσ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ  τθσ προμικειασ  ο πρϊτοσ 

ςτθν κατάταξθ του Συγκριτικοφ Ρίνακα.    

2. Στθν παράγραφο 5. «Προι και κόςτοσ εξόδων ςυντιρθςθσ-λειτουργίασ» ςτθν 

υποπαράγραφο 5.2 ηθτείται: 

«Η προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ανταλλακτικϊν……………κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ 

και μικρότερθ ι ίςθ του 7% του προχπολογιςμοφ.» 

Το ποςοςτό αυτό είναι ιδιαίτερα χαμθλό και χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τθν περίπτωςθ 

που το ςφςτθμα προςφερόταν όςο είναι θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ, δθλαδι 483.000 

Ευρϊ, τότε θ ςυντιρθςθ κα ιταν μόλισ 33.810 Ευρϊ. Σε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να 

λθφκεί επίςθσ υπόψιν το γεγονόσ ότι ο προδιαγραφόμενοσ Αξονικόσ τομογράφοσ είναι 

διαγνωςτικόσ και διακζτει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά (γεννιτρια , λυχνία, κ.λπ.) ενόσ 

πλιρωσ διαγνωςτικοφ ςυςτιματοσ. 

Λαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ ότι θ τιμι ςυντιρθςθσ ςυνυπολογίηεται ςτον κακοριςμό τθσ 

ανοιγμζνθσ τιμισ όλοι οι προςφζροντεσ κα δθλϊςουν τθν χαμθλότερθ δυνατι αλλά 

ταυτόχρονα ρεαλιςτικι τιμι ςυντιρθςθσ, οπότε, προτείνουμε τθν αλλαγι τθσ απαίτθςθσ, 

ωσ κάτωκι: 

«Η προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ανταλλακτικϊν……………κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνθ 

και ίςθ του 11 % του προχπολογιςμοφ.» 

 

3. Στθν παράγραφο 6 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΑΦΗΣ- διαγνωςτικό CT» ςτθν 

υποπαράγραφο 6.1 κατά τθν 1θ διαβοφλευςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του Νοςοκομείου 

ςασ ηθτοφνταν : 

«Να διατεκεί πλιρεσ λογιςμικό ςφντθξθσ εικόνων SPECT/CT και αναμορφοποίθςθσ εικόνων 

(MPR, ΜΙ, 3D), κακϊσ επίςθσ προγράμματα αφαίρεςθσ μεταλλικϊν εμφυτευμάτων. Θα 

αξιολογθκεί κετικά εάν προςφερκοφν επιπλζον προγράμματα. Να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ανεξάρτθτα από το SPECT ωσ διαγνωςτικό CT.» 



Η ανωτζρω απαίτθςθ για προγράμματα αφαίρεςθσ μεταλλικϊν εμφυτευμάτων κατά τθν 

παροφςα, 2θ διαβοφλευςθ του Νοςοκομείου ςασ ζχει αφαιρεκεί. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ηθτείται πλιρωσ διαγνωςτικόσ Αξονικόσ Τομογράφοσ, ανατομικισ 

καταγραφισ 16 τομϊν και ςυνυπολογίηοντασ τα ςυνεχϊσ αυξανόμενα ποςοςτά 

εξεταηομζνων με μεταλλικά εμφυτεφματα, θ Εταιρεία μασ κρίνει άκρωσ απαραίτθτθ τθν 

φπαρξθ προγραμμάτων αφαίρεςθσ μεταλλικϊν εμφυτευμάτων, όπου ςε διαφορετικι 

περίπτωςθ θ απεικόνιςθ είναι αδφνατθ. Ωσ εκ τοφτου και προκειμζνου να μθν 

αποκλειςτοφν από τισ εξετάςεισ άτομα με μεταλλικά εμφυτεφματα όπωσ επίςθσ και τον μθ 

αποκλειςμό από τθν μετζπειτα διαγνωςτικι διαδικαςία του Νοςοκομείου ςασ θ ςυμμετοχι 

και άλλων Εταιρειϊν προτείνουμε τθν επαναδιατφπωςθ τθσ απαίτθςθσ, ωσ κάτωκι: 

«Να διατεκεί πλιρεσ λογιςμικό ςφντθξθσ εικόνων SPECT/CT και αναμορφοποίθςθσ εικόνων 

(MPR, ΜΙ, 3D), κακϊσ επίςθσ προγράμματα αφαίρεςθσ μεταλλικϊν εμφυτευμάτων. 

ΝΑΙ: 120% 

ΟΧΙ: 100% 

Θα αξιολογθκεί κετικά εάν προςφερκοφν επιπλζον προγράμματα. 

Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ανεξάρτθτα από το SPECT ωσ διαγνωςτικό CT.» 

Ευελπιςτϊντασ ςτθν αποδοχι των ςχολίων μασ, οφτωσ ϊςτε να μασ δοκεί θ δυνατότθτα 

ςυμμζτοχθσ ςτθν μετζπειτα διαγωνιςτικι διαδικαςία και γνωρίηοντασ τθν διάκεςθ του 

Νοςοκομείου ςασ να προάγει τον υγιι ανταγωνιςμό, παραμζνουμε ςτθν διάκεςθ ςασ για 

οποιαδιποτε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία ι διευκρίνθςθ. 

Μετά  τιμισ, 

 

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΡΟΙΚΗ 

ΕΤΑΙΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πνομα GE HEALTHCARE AE  Email athanassia.mavroyianni@med.ge.com  Άρθρο 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ GE HEALTHCARE 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΑΣ  Ημ/νία 13/08/2021 

Αξιότιμοι κφριοι, 

Αναφερόμενοι ςτθν Ρρόςκλθςθ Δεφτερθσ (Β) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν ΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΑΣ, λαμβάνουμε τθν τιμι να υποβάλλουμε τισ παρατθριςεισ τθσ 

εταιρείασ μασ. 

Σχετικά με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Η εταιρία GE Healthcare πρωτοπόροσ ςτθν αγορά τθσ Ρυρθνικισ Ιατρικισ, διακζτοντασ το 

πιο πλιρεσ portfolio από τθν παραγωγι ραδιοφαρμάκων, κφκλοτρων μζχρι  και τθν 

παραγωγι μθχανθμάτων Ρυρθνικισ Ιατρικισ (Spect, Spect/CT, PET/CT) κατζχει το 

μεγαλφτερο μερίδιο τθσ αντίςτοιχθσ αγοράσ. 

Τα τελευταία 3 χρόνια ζχει εγκαταςτιςει πζντε ςυςτιματα αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ ςτον 

δθμόςιο τομζα ςε πανεπιςτθμιακά και γενικά νοςοκομεία.  

Σχετικά με τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό ο προχπολογιςμόσ είναι πολφ χαμθλόσ ςε 

ςυνάρτθςθ με τισ επιπλζον απαιτιςεισ των παρελκόμενων (καταςκευαςτικά ζργα, ειδικά 

λογιςμικά δοςιμετρίασ, UPS, εκτυπωτισ, εγχυτισ, επιπλζον phantoms, τρίτοσ χρόνοσ 

εγγφθςθσ) που καλφπτουν περίπου το 25% αυτοφ.   

Επί παραδείγματι πρόςφατοσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ 

ςυςτιματοσ spect/ct με τον ίδιο προχπολογιςμό με δφο χρόνια εγγφθςθ, χωρίσ 

παρελκόμενα πραγματοποιικθκε για το Γενικό Νοςοκομείο Καβάλασ  (αρ. διακ. 12/2018, 

ςτο οποίον λάβαμε μζροσ και είμαςτε ο ανάδοχοσ) με το ςφςτθμα  Discovery NMCT670 DR 

SPECT/CT 16 πραγματικϊν τομϊν και δεν ςυμπεριλάμβανε παρελκόμενα.  

Ρροκειμζνου να μπορζςει θ εταιρία μασ να ςυμμετάςχει ςτον διαγωνιςμό κα 

παρακαλοφςαμε να γίνει εξ ορκολογιςμόσ των απαιτιςεων των παρελκομζνων ι 

εναλλακτικά το απαιτοφμενο ςφςτθμα SPECT/CT να είναι με αξονικό τομογράφο 8 

πραγματικϊν τομϊν (16 τομϊν ανακαταςκευαςμζνων). 

Σχετικά με τουσ όρουσ τθσ εγγυθςθσ – ςυντιρθςθσ, παρακαλοφμε για τα παρακάτω:  

2.2.3  

Ραρακαλοφμε ο χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ όπωσ διαμορφωκεί ωσ  24ωρθ τθλεφωνικι 

είτε θλεκτρονικι αναγγελία βλαβϊν.  

Ο προμθκευτισ, υποχρεοφται να ανταποκρίνεται και αν είναι δυνατό να Επιλφει 

οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει εντόσ 24 ωρϊν (θμερολογιακϊν) από τθν γνωςτοποίθςθ τθσ 

εάν δεν απαιτοφνται ανταλλακτικά, διαφορετικά εντόσ 48 ωρϊν. Ο μζγιςτοσ παραδεκτόσ 

χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ (DOWNTIME) του μθχανιματοσ λόγω βλαβϊν κα κακορίηεται ςτισ 



δεκαπζντε (15) θμζρεσ ετθςίωσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν προλθπτικισ 

ςυντιρθςθσ.   

 

5 ΟΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

 

5.2 

Βάςει των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςυντιρθςθσ και πλιρουσ τεχνικισ υποςτιριξθσ 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ανταλλακτικϊν το προτεινόμενο κόςτοσ δεν είναι εφικτό 

να καλυφκεί με τθν ποςόςτωςθ του 7%.  Ωσ εκ τοφτου, προτείνουμε το ετιςιο κόςτοσ 

πλιρουσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ανταλλακτικϊν και υπθρεςιϊν να 

διαμορφωκεί ςτο 11%.    

 

Ευχαριςτοφμε πολφ εκ των προτζρων για τθν προςεκτικι εξζταςθ των αιτθμάτων μασ. Στθ 

διάκεςι ςασ για κάκε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ. 

 

Με τιμι 

Mιχάλθσ Ραυλόπουλοσ 

Account Manager 

GE Healthcare AE 

   

Αναηιτθςθ Διαβουλεφςεων 
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