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Αναζήτηση Διαβουλεύσεων Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ- επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων
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Μοναδικός Κωδικός 21DIAB000019291

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

                 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

    

    

Προς: ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεύσεις) 

Email: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

Θέμα: Ανακοίνωση πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού 

ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας ( cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού 

ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. 

Η 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι τεχνικές προδιαγραφές για την Παροχή υπηρεσιών 

επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας ( cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής 

και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης που θα 

υλοποιηθεί σε εφαρμογή του τέταρτου άρθρου του Νόμου 4542/2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμής. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια επιτροπή, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.  

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.Πε. 

Μακεδονίας και Θράκης, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για 

χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (http://www.4ype.gr).

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

O ΔΙΟΙΚΗTHΣ

της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ

 

Σχόλια

Όνομα  ΑΓΚΦΑ

ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Email

chrisa.barlaba@agfa.com
Άρθρο  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ημ/νία

23/09/2021

Αξιότιμοι κύριοι

Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίδετε μέσω της δημόσιας διαβούλευσης να εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με τις Γενικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές του διαγωνισμού συντήρησης που πρόκειται να προκηρυχθεί. 

Με σκοπό να καταστεί γόνιμη η διαγωνιστική διαδικασία και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής σε μελλοντικό 

διαγωνισμό, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψη σας τις ακόλουθες παρατηρήσεις/προσθήκες, όσον αφορά τον εξοπλισμό της εταιρείας ΑΓΚΦA ΓΚΕΒΕΡΤ 

ΑΕΒΕ (Πίνακας 5. Συστήματα Ψηφιοποίησης Εικόνων).

• Οι ψηφιοποιητές CR30-X DIGITIZER με τον συνοδό εξοπλισμό τους (Σταθμοί Εργασίας ΝΧ Workstation) που βρίσκονται στα Κ.Υ. Θέρμης, Νέας 

Καλλικράτειας, Πρίνου Θάσου & Ελευθερούπολης, δεν υποστηρίζονται πλέον, λόγω λήξεως της διάρκειας ζωής τους (ΕOL). Σας επισυνάπτουμε σχετική 

επιστολή.

Διαβουλεύσεις
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• Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (μηχανικούς - τεχνικούς), με βεβαιώσεις εκπαίδευσης από τον Κατασκευαστικό 

Οίκο, που θα κατατεθούν με την προσφορά με ποινή απόρριψης.

•  Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι γνήσια, αμεταχείριστα  & πιστοποιημένα με έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστικό Οίκο με ποινή 

απόρριψης.

• Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας (βλάβης) μηχανήματος, η ΑΓΚΦΑ υποχρεούται εντός σαράντα οκτώ (48) εργάσιμων ωρών & ημερών από 

την αναγγελία  της βλάβης, να ανταποκριθεί και να αποκαταστήσει αυτή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εφόσον δε συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία 

Με εκτίμηση,  

Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Β.ΚΑΡΚΑΛΗΣ  Κ.ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα test Email test@gmail.com Άρθρο test Ημ/νία 23/09/2021

test

Όνομα  ICON  DYNAMICS

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε

Email

info@icondynamics.gr
Άρθρο  ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημ/νία

23/09/2021

ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ         ( CPV: 50421200-4, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Αξιότιμοι κύριοι,

Έπειτα από μελέτη του πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών (Μοναδικός Κωδικός 21DIAB000019291) αναφορικά με την «Ανακοίνωση πρόσκλησης 

Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και 

ακτινολογικών οστικής πυκνότητας ( cpv: 50421200-4, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας) για τις ανάγκες των Κέντρων 

Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης»  παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις - προτάσεις:

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Ζητούμενη Τεχνική Προδιαγραφή

1.9.Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο (εφόσον υπάρχει) ή τον αποκλειστικό διανομέα-αντιπρόσωπο 

(εφόσον υπάρχει) για άμεση παροχή πιστοποιημένων ανταλλακτικών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεδομένου ότι η εταιρεία μας παρέχει επιτυχημένα τις υπηρεσίες που ζητούνται από το παρών έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών σε όλη την Ελληνική 

Επικράτεια και μάλιστα σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και Οργανισμούς με αυξημένες απαιτήσεις και ως εκ τούτου οι τιθέμενοι όροι εμποδίζουν την εταιρεία μας να 

συμμετάσχει στη διαγωνιστική διαδικασία και προκειμένου να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός και ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη 

διαδικασία, προτείνουμε την επαναδιατύπωση της συγκεκριμένης απαίτησης ως εξής:

1.9.Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για άμεση παροχή γνήσιων ανταλλακτικών.

Με εκτίμηση,

ICONDYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.

Οικονόμου Φώτης

Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος 
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