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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (4) 
 

 

Σχετικά με τον Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με Αρ. Διακ. 58/2018 προμήθειας 

«Συγκροτήματος Μαγνητικού Συντονισμού MRI (1,5Tesla)» και συστημικό αριθμό 66051,2 κι έπειτα 

από αιτήματα που υποβλήθηκαν σας ενημερώνουμε ότι: 

  

 

ΑΙΤΗΜΑ 1: Την μείωση της απαιτούμενης διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας από πέντε (5) έτη όπως 

ζητείται στην παράγραφο 13 των προδιαγραφών σε δύο (2) έτη. Αυτή η μείωση της διάρκειας εγγύησης 

καλής λειτουργίας θα επιτρέψει στην εταιρεία μας να συμμετέχει στον διαγωνισμό αυξάνοντας τον 

ανταγωνισμό και επιτρέποντας την προσφορά συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσον αφορά το ανωτέρω αίτημα η παρατήρηση της εταιρείας GE δε γίνεται δεκτή, διότι 

επηρεάζει άμεσα και σημαντικά το όφελος του Νοσοκομείου μας το οποίο θα πρέπει να επωμιστεί το 

κόστος της συντήρησης του μηχανήματος για το χρονικό διάστημα μείωσης της εγγύησης. Η προσφορά 

συστημάτων υψηλής τεχνολογίας εξασφαλίζεται από τις παρούσες προδιαγραφές. 

 

ΑΙΤΗΜΑ 2 : Την επαναφορά της απαίτησης 32 ανεξάρτητων καναλιών της παραγράφου 6 των 

προδιαγραφών. Με την επαναφορά της απαίτησης της αρχικής προδιαγραφής επιτυγχάνεται ανώτερο 

επίπεδο του προσφερόμενου εξοπλισμού προς όφελος του Νοσοκομείου αλλά και ενίσχυση του 

ανταγωνισμού με αντιστοίχου επιπέδου προσφερόμενο εξοπλισμό από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Με την 

απαίτηση αριθμού ανεξάρτητων καναλιών ≥20 μόνο η εταιρεία Siemens θα είναι σε θέση να προσφέρει 

σύστημα χαμηλότερων προδιαγραφών από αυτά που διαθέτει η εταιρεία μας αλλά και άλλες εταιρείες του 

χώρου για τη ζητούμενη κατηγορία συστημάτων 1.5Τ ευρείας οπής (wide bore) με αποτέλεσμα τη ζημίωση 

του Νοσοκομείου και των ασθενών του. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσον αφορά το αίτημα 2 του υπομνήματος η παρατήρηση της εταιρείας GE δε γίνεται 

δεκτή, διότι από τις ζητούμενες προδιαγραφές προκύπτει ότι με αριθμό καναλιών ≥ 20 δεν επηρεάζεται η 

ποιότητα των παραγόμενων εξετάσεων.  

          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

            ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 
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