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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 
Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με Αρ. Διακ. 58/2018 για την προμήθεια 

Συγκροτήματος Μαγνητικού Συντονισμού MRI (1,5 Tesla) σας ενημερώνουμε για τα εξής: 
 

 

Σε συνέχεια του από 20/11/2018 έγγραφου υπομνήματος της εταιρείας SIEMENS HEALTCARE ABEE με 

παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού και της υπ’ αρ. 33/04-12-2018 (θέμα 10) 

απόφασης Δ.Σ. διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 
 

 Όσον αφορά στο σκέλος (1) του υπομνήματος η παρατήρηση της εταιρείας SIEMENS HEALTHCARE A.B.E.E.  

γίνεται δεκτή, δεδομένου ότι δεν επηρεάζει την ποιότητα των παραγόμενων εξετάσεων και ευνοεί τον υγιή 

ανταγωνισμό.  

Ως εκ τούτου η παράγραφος 6 των προδιαγραφών τροποποιείται ως εξής:  
«Αριθμός ανεξάρτητων καναλιών λήψης >20» 

 

 Όσον αφορά στο σκέλος (2) του υπομνήματος διευκρινίζεται ότι: 
το κόστος κατασκευής–διαμόρφωσης–υποστήριξης του χώρου που θα προκύψει κατά την εγκατάσταση του 

Μαγνητικού τομογράφου στον προτεινόμενο από το νοσοκομείο χώρο, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές εργασίες 

θα επιβλέπονται από την Διοίκηση και την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

 Όσον αφορά το σκέλος (3) του υπομνήματος διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
- Σύμφωνα με τα σχέδια του νοσοκομείου (αποστάσεις, θωρακίσεις, κτλ) και την απάντηση της εταιρείας 

Elekta, προμηθεύτρια εταιρεία του γραμμικού επιταχυντή, στο ερώτημά μας σχετικά με τυχόν αλληλεπίδραση 
των δυο μηχανημάτων, μας απάντησε ότι δεν προκύπτει αλληλεπίδραση αυτών. 

- Κατόπιν έγγραφης υποδείξεως της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας (αρ. πρωτ. 25518-3/12/2018) 
προτείνεται ως ενδεδειγμένος χώρος τοποθέτησης του μαγνητικού τομογράφου τον τωρινό χώρο όπου 
στεγάζονται τα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για την χρησιμοποίηση του χώρου 
αυτού απαιτούνται τα παρακάτω: 

Α) τη μετεγκατάσταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Β) τη διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης/εγκατάστασης του Μαγνητικού Τομογράφου και 

Γ) τη διαμόρφωση της οδού ασφαλούς πρόσβασης προς το συγκρότημα καθώς και του περιβάλλοντος χώρου με 
κατασκευή: 

i)   ράμπας εξόδου από το Α΄ υπόγειο   

ii)  εξωτερικού ανελκυστήρα 2 στάσεων (από τον Α΄ υπόγειο όροφο στον Β΄ υπόγειο όροφο) και 
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iii) δαπέδου πρόσβασης από τη νότια είσοδο ως τον χώρο εξέτασης 
 

 

Επιπροσθέτως:  
 

1. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών παρατείνεται από τις 10/12/2018 στις 04/01/2019, 

2. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται στις 11/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 

πμ, στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

           

 

 

       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 

      Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 

 

 

 

      

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Α. ΖΑΪΜΗΣ 
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