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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της διακήρυξης και 3η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας

υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του υπ’ αριθ. 3313/05-10-2020 /
20PROC007422948 ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας
και εγκατάστασης ψηφιακού συστήματος τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων και
αξονικής τομογραφίας (PET/CT)»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 420/1991 (Α΄/153/11.10.1991) «Σύσταση ν. π. ι. δ με την επωνυμία:
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την με αριθμό 152594/Ζ1/19.09.2016 (500/23.09.2016/τ.ΥΟΔΔ) υπουργική απόφαση για το διορισμό των
μελών του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 82792/Ζ1/24.05.2019 (ΦΕΚ
370/11.06.2019/τ.ΥΟΔΔ), καθώς και το πρακτικό (18/11/2019) της 213ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΙΒΕΑΑ
κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/EE)», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του ΙΙΒΕΑΑ, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Β1/597/18.10.1999
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β΄/1999).
5. Την με αριθμό 77640α/Β/03.10.2006 (ΦΕΚ 1506/Α’/12.10.2006) υπουργική απόφαση με θέμα «Ειδικότερες
ρυθμίσεις για την εκτέλεση εξειδικευμένων διαγνωστικών και ιατρικών πράξεων από το Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις».
7. Την με αριθ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
8. Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ που ελήφθησαν στην 220η συνεδρίασή του
(21/07/2020) σχετικά (α) με την πραγματοποίηση της προμήθειας και (β) με την παροχή εξουσιοδότησης στο
Πρόεδρο του Δ.Σ. για τη ρύθμιση θεμάτων κατά τη θερινή περίοδο.
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2303/15-07-2020 / 6Λ8Θ4694Φ7-ΟΩΝ / 20DIAB000007849 Πρόσκληση του ΙΙΒΕΑΑ
συμμετοχής σε δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για
την «προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων και αξονικής
τομογραφίας (PET/CT)».
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3012/11-09-2020 / 94ΞΔ4694Φ7-Ο3Υ απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της
ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης και έγκρισης των τελικών τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
11. Την υπ’ αριθ. 2020/S 193-465828 / 20PROC007420456 προκήρυξη και την υπ’ αριθ. πρωτ. 3313/05-10-2020
/ 20PROC007422948 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια και
εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων και αξονικής τομογραφίας
(PET/CT)», με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
μόνο βάσει τιμής και ημερομηνία και ώρα διενέργειας την 12η/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
12. Την, από 29/10/2020, προδικαστική προσφυγή που ασκήθηκε από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία
SIEMENS HEALTHCARE A.B.E.E. κατά των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.
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13. Την υπ’ αριθ. 1856/2020 Πράξη του Προέδρου του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ημερομηνία εξέτασης της ως άνω προδικαστικής
προσφυγής η 3η/12/2020.
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3768/30-10-2020 / 6ΒΠΧ4694Φ7-6ΟΚ / 20PROC007563622 απόφαση παράτασης της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για τις 30/11/2020.
15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4116/27-11-2020 / ΨΘΓΕ4694Φ7-67Τ / 20PROC007728931 απόφαση 2ης παράτασης
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού για τις 30/12/2020.
16. Την υπ’ αριθ. 1703/2020 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας SIEMENS
HEALTHCARE A.B.E.E. και συγκεκριμένα όσον αφορά στην ακύρωση της απαίτησης «Ονομαστική
Ευαισθησία ανά cm του εγκάρσιου πεδίου FOV ≥7,0 cps/kBq» της ενότητας «Απόδοση ανιχνευτικού
συστήματος (Σύμφωνα με τις τιμές κατά NEMA NU2-2012)» του Πίνακα «Τεχνικά χαρακτηριστικά του
συστήματος» του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, κατά τη διατύπωση «ανά cm».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Τροποποιούμε το τεύχος διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια και
εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων και αξονικής τομογραφίας
(PET/CT)» (συστημικός αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 99287) που προκήρυξε το ΙΙΒΕΑΑ με την υπ’ αριθ. 3313/0510-2020 / 20PROC007422948 διακήρυξη και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 3768/30-10-2020 /
6ΒΠΧ4694Φ7-6ΟΚ / 20PROC007563622 και 4116/27-11-2020 / ΨΘΓΕ4694Φ7-67Τ / 20PROC007728931
αποφάσεις, ως κάτωθι:
Η τεχνική απαίτηση «Ονομαστική Ευαισθησία ανά cm του εγκάρσιου πεδίου FOV ≥7,0 cps/kBq» της
ενότητας «Απόδοση ανιχνευτικού συστήματος (Σύμφωνα με τις τιμές κατά NEMA NU2-2012)» του Πίνακα
«Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος» του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, τροποποιείται σε
«Ονομαστική Ευαισθησία του εγκάρσιου πεδίου FOV ≥7,0 cps/kBq».
Παρατείνουμε την προθεσμία παραλαβής προσφορών στον ανωτέρω ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την «προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων και αξονικής
τομογραφίας (PET/CT)» και ορίζουμε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
29η/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.
Μεταθέτουμε την ημερομηνία διενέργειας (αποσφράγισης των προσφορών) του ανωτέρω
διαγωνισμού για την 4η/ 02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.
Σημειώνεται ότι, οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στην οποία θα αναφέρεται ή νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ο χρόνος
ισχύος της θα ακολουθεί την νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ομοίως, ο χρόνος ισχύος
των προσφορών των υποψηφίων θα αφορά στην νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης υπ’ αριθ. 3313/05-10-2020 / 20PROC007422948, ως έχουν.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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