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24/10/2019Αξιότιµοι κύριοι,   
 
Κατόπιν της ανάρτησής σας που αφορά στην ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση τεχνικών 
προδιαγραφών για την προµήθεια Μετρητή γάµµα ακτινοβολίας (Gamma Counter) 
έχουµε την τιµή να σας καταθέσουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις µας.  
 
Α. Τεχνικές Προδιαγραφές  
Στην προδιαγραφή  34 ζητείται: 
«Να πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας- ασφαλούς λειτουργίας σύµφωνα µε τους 
τελευταίους  κανονισµούς της ΕΕ και να φέρει σήµανση CE mark µε αριθµό 
πιστοποίησης από επίσηµο φορέα για το συγκεκριµένο µοντέλο.» 
 
Θεωρούµε πως η απαίτηση για σήµανση CE “µε αριθµό πιστοποίησης από επίσηµο 
φορέα” είναι διατύπωση επιδεχόµενη διαφόρων ερµηνειών και για τον λόγο αυτό 
πιθανώς θα θέσει περαιτέρω περιορισµούς στην συµµετοχή εταιρειών στη 
διαγωνιστική διαδικασία 
 
Παρακαλούµε όπως τροποποιηθεί η προδιαγραφή σε:  
«Να πληροί όλους τους κανόνες ασφάλειας- ασφαλούς λειτουργίας σύµφωνα µε τους 
τελευταίους  κανονισµούς της ΕΕ και να φέρει σήµανση CE mark.» 
 
 
Β. Στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 
Στην απαίτηση για εγγύηση καλής λειτουργίας ζητείται :  
«Ο χρόνος της εγγύησης καλής λειτουργίας να είναι τουλάχιστον ίσος µε 3 έτη µετά 
από την οριστική παράδοση σε πλήρη λειτουργία του συστήµατος» 
 
Στα στοιχεία τεχνικής υποστήριξης µετά την πώληση ζητείται: 
«Εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών και πλήρους τεχνικής υποστήριξης για 10 
τουλάχιστον έτη από την οριστική παράδοση του συστήµατος µε έγγραφη βεβαίωση 
του µητρικού κατασκευαστικού οίκου» 
 
∆εδοµένου ότι όλοι οι κατασκευαστές εξοπλισµού παρέχουν παγίως εγγύηση καλής 
λειτουργίας για ένα  (1) έτος  και δυνατότητα υποστηρίξεως µε ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα για επτά (7) προτείνουµε την τροποποίηση των προδιαγραφών ως εξής: 



«Ο χρόνος της εγγύησης καλής λειτουργίας να είναι τουλάχιστον ίσος µε 1 έτος µετά 
από την οριστική παράδοση σε πλήρη λειτουργία του συστήµατος»  
και αντίστοιχα: 
«Εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών και πλήρους τεχνικής υποστήριξης για 7 
τουλάχιστον έτη µετά το πέρας της εγγύησης» 
 
Πιστεύουµε ότι όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν πλήρως τις απαιτήσεις της 
υπηρεσίας σας και ταυτόχρονα δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ανταγωνισµού 
και ίσης αντιµετώπισης των διαγωνιζοµένων που θα αποφέρουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσµα για το Ίδρυµά σας. 
 
Ευχαριστούµε ειλικρινά για τη δυνατότητα που µας δίνετε µε την παρούσα 
διαδικασία διαβούλευσης να συµβάλλουµε στη προσπάθειά σας για καλύτερη 
διαχείριση της διαδικασίας προµηθειών και παραµένουµε πάντα στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 
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