
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ                                              Αθήνα 13-09-2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ.. Πρωτ.: 40726 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Τηλ : (213) 2010432/501 

Fax : (213) 2010419 ΠΡΟΣ: 

Εmail : promithies@1ypatt.gr    Εταιρεία 

CARESTREAM HEALTH HELLAS M. ΕΠΕ 

Και τους  υποψηφίους  αναδόχους  

και κάθε ενδιαφερόμενο της 

διακήρυξης  20/2018 του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για τη προμήθεια Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού με αρ. πρ. 30506/27-6-18 & αρ. συστ. 

ΕΣΗΔΗΣ 61331 

 

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στη διευκρινιστική ερώτηση για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. 

διακ. 20/2018) για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για δομές ΠΦΥ της 1ης 

ΥΠΕ Αττικής»  (αρ. πρωτ. 30506/27-6-2018 και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 61331) 
 

 

Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. (Παροχή Διευκρινίσεων) της 

Διακήρυξης (20/2018) με αρ. πρ. 38239/24-8-2018 και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 61331, 

την απάντηση στη διευκρινιστική ερώτηση που υπεβλήθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα 

ΕΣΗΔΗΣ την 20-07-2018 και αφορά τον Δημόσιο διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία 

για συμβάσεις με προϋπολογισμό άνω του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας 

για την προμήθεια «Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για δομές ΠΦΥ της 1ης ΥΠΕ Αττική». 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής: 

1. Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

2. Αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

3. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
 

 

                 
                                                                                                     Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

  

                                                                                       ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Γραφείο Υποδιοικήτριας 

Τμήμα Προμηθειών 

 



Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινήσεων Εταιρείας  CARESTREAM HAELTH 

HELLAS Μ. Ε.Π.Ε.  

 

 
Ερώτηση 1η Οικονομικού Φορέα: 
1. Στο Άρθρο 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 2.3.1 Κριτήριο Ανάθεσης, σελ. 25 της διακήρυξης 

αναφέρεται: «Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής (συμφερότερη προσφορά), σύμφωνα με τα 

κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας. Πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, (συμφερότερη 

προσφορά), είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λi), λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι 

δύο (2) δεκαδικών. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς 

στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται 

δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων ψηφίων, της 

συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς (Ki) προς την σταθμισμένη βαθμολογία (Bi):  
  

   
Όπου:  

Κi = Τιμή Προσφοράς Συστήματος  

Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων 

κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής 

Προσφοράς (Ν. 4412/2016, αρ. 86). Αναλυτικά :  

Οι προμηθευτές να προσφέρουν τιμές για τα υπό προμήθεια μηχανήματα όπως περιγράφεται στον 

Πίνακα 1 του Παραρτήματος IV και τιμή κόστους συντήρησης (Πίνακας 2 για κόστος συντήρησης 

ανά έτος).»  

  
Αλλά και στο  ΜΕΡΟΣ Γ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σελ. 58 της διακήρυξης 

αναφέρεται:  

  

 «Να δοθεί αναλυτικός δεσμευτικός Πίνακας Κόστους, ο οποίος να αναφέρει το ετήσιο κόστος 

συντήρησης, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ακτινολογικών λυχνιών, ανιχνευτών και κεφαλών 

υπερηχοτομογράφου, ανά έτος και για οκτώ (8) έτη μετά την λήξη της εγγύησης καλής 

λειτουργίας. Το ετήσιο κόστος συντήρησης (μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης καλής 

λειτουργίας) να μην υπερβαίνει το 10% της τιμής του προσφερόμενου συστήματος».   

  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν το ετήσιο κόστος συντήρησης μετά το πέρας της εγγύησης θα 

ληφθεί υπόψη καθώς από τον τύπο  υπολογισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς σελ. 60 της διακήρυξης δεν προκύπτει με σαφήνεια η απάντηση.  

 

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 

 
Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα ληφθεί υπόψη  στη συνολική βαθμολογία και συγκεκριμένα στον 

τύπο υπολογισμού. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο 

του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων 

ψηφίων, της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς (Ki) προς την σταθμισμένη βαθμολογία 

(Bi): 



 

Όπου: 

Κi = Τιμή  Προσφοράς  Συστήματος + Άθροισμα Κόστους Συντήρησης για δέκα (10) έτη (παρ. 

9 «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, Τεχνικές 

Προδιαγραφές» των Ειδικών όρων του Παραρτήματος I της διακήρυξης. 

Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων 

κάθε ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής 

Προσφοράς (Ν. 4412/2016, αρ. 86). 

 

Ερώτηση 2η Οικονομικού Φορέα: 

2. Στο Άρθρο 2.4 Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών 2.4.1 Γενικοί Όροι υποβολής προσφορών 

αναφέρεται ότι: «ιδ. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (Ν. 

4412/16 άρθρο 96)».  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι ο όρος αυτός αφορά μόνο τις έντυπες προσφορές που πρέπει να 

κατατεθούν εντός τριών ημερών από την υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς και 

περιλαμβάνουν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 

σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014.   

 

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 

 
Όσα δικαιολογητικά και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των προσφορών,  έχουν υποβληθεί 

ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τον οικονομικό φορέα, δεν χρειάζονται να 

υπογραφούν και να μονογραφούν  ανά φύλλο. Αντίθετα όσα δικαιολογητικά, έγγραφα, prospectus 

και  οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της προσφοράς προσκομιστεί σε έντυπη μορφή, αυτά θα φέρουν  

υπογραφή και  μονογραφή από τον οικονομικό φορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών, ανά φύλλο. 

 

Ερώτηση 3η Οικονομικού Φορέα: 

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης, Τεχνικές Προδιαγραφές ΜΕΡΟΣ Α- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ σελ. 47 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι   «Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη 

οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στους χώρους εγκατάστασης το προσωπικό 

που θα χειρίζεται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί και για δεκαπέντε 

(15) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, τμηματικά ή συνεχόμενα».   

  

Και στο ΜΕΡΟΣ Γ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΓ2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, σελ. 59 

της Διακήρυξης αναγράφεται ότι «11. Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οικονομική 

επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στους χώρους εγκατάστασης τους χειριστές, τεχνολόγους 

ακτινολόγους ή/και ιατρούς που θα χειρίζονται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μόλις αυτός 

εγκατασταθεί και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, τμηματικά ή συνεχόμενα, καθώς 

και το τεχνικό προσωπικό της 1ης ΥΠΕ για την παροχή τεχνικής υποστήριξης.   

  

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε  επακριβώς τον απαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης.   

 

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
 

Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στους 

χώρους εγκατάστασης το προσωπικό που θα χειρίζεται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μόλις 

αυτός εγκατασταθεί και για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον, τμηματικά ή 

συνεχόμενα.     
 

 



Ερώτηση 4η Οικονομικού Φορέα: 

4. ΜΕΡΟΣ Γ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γ2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, παρ. 6, σελ 

58 της διακήρυξης αναφέρει: «Η ανάδοχος εταιρεία θα φροντίσει με δικό της κόστος για την 

απεγκατάσταση και μεταφορά των παλαιών ακτινολογικών συστημάτων και εμφανιστηρίων σε 

χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ Αττικής».  

 Παρακαλούμε να διευκρινίσετε  εάν η απεγκατάσταση και μεταφορά των συστημάτων θα γίνει με 

τέτοιο τρόπο ώστε τα συστήματα να παραμείνουν λειτουργικά ή όχι, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί 

το κόστος μίας τέτοιας εργασίας.   

 

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
 

Όταν γίνει η προμήθεια με εγκατάσταση  από το μειοδότη των νέων μηχανημάτων, τα παλαιά θα 

συσκευαστούν και μεταφερθούν σε χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ 

Αττικής.  

Η απεγκατάσταση των παλαιών ακτινολογικών συστημάτων και μηχανημάτων, θα γίνει με τέτοιο 

τρόπο ώστε αν πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση σε άλλον χώρο να είναι στην ίδια λειτουργική 

κατάσταση που ήταν πριν την απεγκατάσταση. Για διάρκεια ενός έτους τα απεγκαταστημένα 

αποθηκευμένα παλαιά μηχανήματα θα είναι στην ίδια λειτουργική κατάσταση που ήταν πριν την 

απεγκατάσταση.  

 

Ερώτηση 5η Οικονομικού Φορέα: 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - Φύλλο Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ 

Β/ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, σελ. 70 

ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της ακτινολογικής τράπεζας με ψηφιακό ανιχνευτή: 

«Διαστάσεις επιφάνειας τουλάχιστον 220 x 70 cm»  

  

Επειδή οι διαστάσεις επιφάνειας καθορίζουν το εμβαδό της τράπεζας παρακαλούμε να 

διευκρινίσετε ότι κρίσιμη απαίτηση της προδιαγραφής είναι το συνολικό εμβαδό της επιφάνειας να 

είναι 1.54 τ.μ. κατ’ ελάχιστον και όχι οι επιμέρους διαστάσεις που δίνονται απλώς σαν σημείο 

αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται και η σωστή κλινική εφαρμογή για ακτινοδιαγνωστικές 

εξετάσεις με ορθογώνιο σχήμα επιφάνειας. Επισημαίνεται ότι σχετικά με την ανωτέρω 

προδιαγραφή έχουμε ασκήσει προδικαστική προσφυγή υποστηρίζοντας ότι οι επιμέρους διαστάσεις 

της τράπεζας δεν πρέπει να αποτελούν λόγο αποκλεισμού.   

 

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
 

Απάντηση στην ερώτηση αυτή έχει δοθεί από την Απόφαση 718/2018 της ΑΕΠΠ επί της 

προδικαστικής προσφυγής που είχατε ασκήσει. Ως εκ τούτου οι όροι και οι προϋποθέσεις των  

τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στη διακήρυξη είναι απαράβατοι. 
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