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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων αιτημάτων στο πλαίσιο της διακήρυξης
ανοικτού διαγωνισμού του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας και
εγκατάστασης ψηφιακού συστήματος τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων και
αξονικής τομογραφίας (PET/CT)»
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της υπ’ αριθ. 3313/05-10-2020 /
20PROC007422948 διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας και
εγκατάστασης ψηφιακού συστήματος τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων και αξονικής τομογραφίας
(PET/CT)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4622/29-12-2020 / ΩΥΥΗ4694Φ7-ΗΓ7 /
20PROC007953724 απόφαση και επί νομίμως και εγκαίρως τεθέντων ερωτημάτων από ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς, παρέχονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες – διευκρινίσεις.
ΕΡΩΤΗMA No 1
Στην Ενότητα του “Αντικειμένου της Σύμβασης”, της “2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά /
Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών” και της “6.1. Χρόνος Παράδοσης υλικών”
ζητούνται:
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται:
(α) υπηρεσίες απεγκατάστασης του υπάρχοντος συστήματος συνδυαστικής τομογραφίας ποζιτρονίων και
αξονικής τομογραφίας PET/CT Siemens Biograph 6 που διαθέτει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και μεταφοράς του σε σημείο
που θα υποδειχτεί από την αναθέτουσα αρχή, εντός των εγκαταστάσεών της.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
(α) το κόστος των εργασιών απεγκατάστασης του υπάρχοντος συστήματος που διαθέτει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., και
μεταφοράς του σε σημείο που θα υποδειχτεί από την αναθέτουσα αρχή, εντός των εγκαταστάσεών της,
6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
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6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την απεγκατάσταση του υπάρχοντος συστήματος, να
διαμορφώσει το χώρο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., να προσκομίσει το νέο σύστημα, να ολοκληρώσει την εγκατάστασή του
και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες εκπαιδεύσεις, το αργότερο
εντός εκατόν ογδόντα επτά ημερολογιακών ημερών (187 η. η.) από την υπογραφή της σύμβασης.»
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι η απεγκατάσταση του υπάρχοντος συστήματος δεν συνεπάγεται την
επαναλειτουργία του, αλλά την ανακύκλωσή του.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απεγκατάσταση του υπάρχοντος συστήματος του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. δεν συνεπάγεται την επαναλειτουργία του.
ΕΡΩΤΗMA No 2
Στην Ενότητα “Β. Υποδομή – Υποστήριξη - 4. Εγχειρίδια” ζητούνται:
«4.1. Παροχή εγχειριδίων και άλλου τεκμηριωτικού υλικού για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής και
αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος
4.2. Πλήρεις σειρές πρωτότυπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, σε αναλογία μιας σειράς
εγχειριδίων για κάθε διακριτή μονάδα, που να αφορά σε τεχνικά χαρακτηριστικά
4.3 Τα εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας του συστήματος (user manuals) θα πρέπει να παραδοθούν στην
ελληνική γλώσσα.
4.4. Τα εγχειρίδια επισκευής και συντήρησης του συστήματος (service manuals) θα πρέπει να παραδοθούν
στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.»
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι τα εγχειρίδια που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους θα
προσκομιστούν με την παράδοση των ειδών από τον ανάδοχο της προμήθειας και όχι μετά των προσφορών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 1.3. «Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμβάσης» και
το Παράρτημα Ι «Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμβάσης» της υπ’ αριθ.
3313/05-10-2020 / 20PROC007422948 διακήρυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.
4622/29-12-2020 / ΩΥΥΗ4694Φ7-ΗΓ7 / 20PROC007953724 απόφαση, η υποχρέωση προσκόμισης
πρωτοτύπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, για κάθε διακριτή μονάδα που αφορά σε τεχνικά
χαρακτηριστικά του συστήματος, περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της σύμβασης που θα εκτελεστεί από τον
ανάδοχο αυτής.
Ως εκ τούτου, τα σχετικά εγχειρίδια και το λοιπό τεκμηριωτικό υλικό που προσδιορίζονται στην ενότητα Β.4
του Παραρτήματος ΙΙ «Φύλλο Συμμόρφωσης - Πίνακες αναλυτικής παρουσίασης τεχνικών προδιαγραφών»
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της διακήρυξης θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο της σύμβασης, στο στάδιο και εντός των προθεσμιών
προσκόμισης του συστήματος που θέτει η διακήρυξη.
ΕΡΩΤΗMA No 3
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί εάν οι κάτωθι εργασίες, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με την σωστή και
ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, υπόκεινται στις υποχρεώσεις του προμηθευτή.
 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αντιστατικού δαπέδου στο χώρο εξέτασης και στο χώρο του
χειριστηρίου.
 Βαφή του χώρου εξέτασης και χώρου χειριστηρίου.


Κλιματισμός και σύστημα πυρόσβεσης στον χώρο τοποθέτησης του UPS.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να διαμορφώσει το χώρο που λειτουργεί το υπάρχον σύστημα
του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και στον οποίο θα εγκατασταθεί το νέο ψηφιακό σύστημα τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων
και αξονικής τομογραφίας (PET/CT).
Επομένως, διευκρινίζουμε ότι, στις υποχρεώσεις του αναδόχου της σύμβασης, περιλαμβάνονται και οι
κάτωθι εργασίες:
 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αντιστατικού δαπέδου στο χώρο εξέτασης και στο χώρο του
χειριστηρίου.
 Βαφή του χώρου εξέτασης και χώρου χειριστηρίου.
 Κλιματισμός και σύστημα πυρόσβεσης στον χώρο τοποθέτησης του UPS.
ΕΡΩΤΗMA No 4
Παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν το υφιστάμενο μηχάνημα θα αποξηλωθεί με σκοπό ανακύκλωση ή
επαναλειτουργία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απεγκατάσταση του υπάρχοντος συστήματος του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. δεν συνεπάγεται την επαναλειτουργία του.
ΕΡΩΤΗMA No 5
Στην παρ. 2.2.2 ζητείται:
“Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 12/06/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.”
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί ότι η εγγύηση πρέπει να ισχύει μέχρι 12/06/2021.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 4622/29-12-2020 / ΩΥΥΗ4694Φ7-ΗΓ7 / 20PROC007953724 απόφασης του
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., σύμφωνα με την οποία μετατέθηκε η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού για την 4 η/02/2021
και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, διευκρινίζουμε ότι
η εγγύηση συμμετοχής των προσφερόντων θα πρέπει να έχει ισχύ μέχρι 04/09/2021.
ΕΡΩΤΗMA No 6
Στην παρ. 2.2.6 ζητείται:
«α) να έχουν εκτελέσει εντός των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμήθειας και
εγκατάστασης τομογραφικών συστημάτων (CT, MRI, SPECT, PET/CT),
β) να έχουν εκτελέσει εντός των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών συντήρησης (service contracts), πλήρους κάλυψης, τομογραφικών συστημάτων (CT, MRI,
SPECT, PET/CT)»
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν οι ανωτέρω 3 συμβάσεις θα δοθούν για κάθε είδος συστήματος ή συνολικά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης, οι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν εκτελέσει, εντός των τριών (3) τελευταίων ετών, τουλάχιστον:
α) τρεις (3) συμβάσεις προμήθειας και εγκατάστασης τομογραφικών συστημάτων και
β) τρείς (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης (service contracts), πλήρους κάλυψης,
τομογραφικών συστημάτων.
Διευκρινίζουμε ότι, το ελάχιστο επίπεδο πλήρωσης των εν λόγω κριτήριων αφορά στην υλοποίηση τριών (3)
συμβάσεων προμήθειας και τριών (3) συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης, πλήρους, κάλυψης,
τομογραφικών συστημάτων, έκαστο εκ των οποίων μπορεί να είναι CT ή MRI ή SPECT ή PET/CT ή
οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών.
ΕΡΩΤΗMA No 7
Στην παρ. 2.4.3.2 ζητείται:
«Οι υπεύθυνες δηλώσεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ε’ φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης».
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Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί τι εννοείτε αναφέροντας «μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης». Με τι ημερομηνία πρέπει να υπογραφούν οι δηλώσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016 «Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής
διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του
ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής
προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η
τελευταία χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού».
Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνες δηλώσεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2.4.3.2 θα πρέπει να
φέρουν υπογραφή μετά την ημερομηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης (2020/S 193-465828)
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, ήτοι μετά τις 30/09/2020.
ΕΡΩΤΗMA No 8
Στην παρ. 2.4.4. ζητείται:
«(ε) την ετήσια αμοιβή του προμηθευτή για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος PET/CT,
μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, σαν ποσοστό (%) επί της προσφερόμενης τιμής του.
Σημειώνεται ότι, το εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του συστήματος να
υπερβεί το 6% της προσφερόμενης τιμής του.»
&
Στην παρ. 2.7 του φύλλου συμμόρφωσης ζητείται:
«Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση επισκευής και συντήρησης του συστήματος, καθ’ όλη την
διάρκεια λειτουργίας του, εφόσον του ζητηθεί με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.»
&
Στην παρ. 2.4 του φύλλου συμμόρφωσης ζητείται:
«Δυνατότητα ON-CALL τεχνικού, καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας του συστήματος και κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες»
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί τι σημαίνει «καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του». Δεδομένου ότι δεν
προκύπτει με σαφήνεια η περίοδος δέσμευσης, θα πρέπει να μας γνωρίσετε το ακριβές χρονικό διάστημα
κατά το οποίο η εταιρεία μας θα αναλάβει την υποχρέωση για την επισκευή και συντήρηση τους συστήματος.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Διευκρινίζουμε ότι το χρονικό διάστημα λειτουργίας του συστήματος για το οποίο ο ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση επισκευής και συντήρησής του, εφόσον ζητηθεί με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., είναι δέκα (10)
έτη από την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης.
ΕΡΩΤΗMA No 9
Σε συνδυασμό με το ανωτέρω 4. Ερώτημα, στην παρ. 2.4.4. ζητείται:
«(ε) την ετήσια αμοιβή του προμηθευτή για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συστήματος PET/CT,
μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, σαν ποσοστό (%) επί της προσφερόμενης τιμής του.
Σημειώνεται ότι, το εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του συστήματος να
υπερβεί το 6% της προσφερόμενης τιμής του.»
&
Στην παρ. 2.7 του φύλλου συμμόρφωσης ζητείται:
«Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση επισκευής και συντήρησης του συστήματος, καθ’ όλη την
διάρκεια λειτουργίας του, εφόσον του ζητηθεί με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.»
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν η ανωτέρω δέσμευση αφορά και την κάλυψη ανταλλακτικών δεδομένου ότι
στην παρ. 2.9 του φύλλου συμμόρφωσης η δέσμευση για ανταλλακτικά είναι για 10 έτη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Διευκρινίζουμε ότι το χρονικό διάστημα λειτουργίας του συστήματος για το οποίο ο ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση επισκευής και συντήρησής του, εφόσον ζητηθεί με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., είναι δέκα (10)
έτη από την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της σύμβασης.
Η ανωτέρω υποχρέωση του αναδόχου, εφόσον ενεργοποιηθεί η σχετική ρήτρα, θα περιλαμβάνει και την
κάλυψη ανταλλακτικών.
ΕΡΩΤΗMA No 10
Στην παρ. 2.5&2.6 του φύλλου συμμόρφωσης ζητείται:
«Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) <1
Χρόνος αποκατάστασης βλάβης (σε εργάσιμες ημέρες) <3»
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν την περίοδο της εγγύησης.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια τεχνικής υποστήριξης του
συστήματος από τον ανάδοχο.
ΕΡΩΤΗMA No 11
Στην παρ. 4.5 του φύλλου συμμόρφωσης ζητείται:
«Να δοθεί αναλυτικός πίνακας των προσφερόμενων εγχειριδίων»
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν στην προσφορά μας θα συμπεριληφθούν και τα ζητούμενα εγχειρίδια ή
μόνο ο αναλυτικός πίνακας αυτών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα σχετικά εγχειρίδια και το λοιπό τεκμηριωτικό υλικό που προσδιορίζονται στην ενότητα Β.4 του
Παραρτήματος ΙΙ «Φύλλο Συμμόρφωσης - Πίνακες αναλυτικής παρουσίασης τεχνικών προδιαγραφών» της
διακήρυξης θα προσκομιστούν από τον ανάδοχο της σύμβασης, στο στάδιο, και εντός των προθεσμιών
προσκόμισης του συστήματος που θέτει η διακήρυξη.
Στην τεχνική προσφορά των προσφερόντων αρκεί να υποβληθεί αναλυτικός πίνακας αυτών.
ΕΡΩΤΗMA No 12
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Πίνακες οικονομικής προσφοράς ζητείται:
Πίνακας προσφερομένων ειδών χωρίς τιμές
α/α

Περιγραφή

Ποσότητα

Τύπος - Κατασκευαστής

1

2

3

4

Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί τι θα πρέπει να συμπληρωθεί στην στήλη 3 ποσότητα, δεδομένου ότι στον
αντίστοιχο οικονομικό με τιμές δεν αναφέρεται, και αν ο ανωτέρω πίνακας θα συμπεριληφθεί στην τεχνική
μας προσφορά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο «Πίνακας προσφερομένων ειδών χωρίς τιμές» που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ «Πίνακες
οικονομικής προσφοράς» της διακήρυξης μπορεί να διαμορφωθεί από τους οικονομικούς φορείς ανάλογα με
τα επιμέρους διακριτά στοιχεία των ειδών που προσφέρονται. Επ’ αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι
επιμέρους ποσότητες, ο τύπος και ο κατασκευαστής τους.
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Καθώς ο εν λόγω πίνακας, δεν περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία, είναι στη διακριτική ευχέρεια των
συμμετεχόντων να τον συμπεριλάβουν και στην τεχνική προσφορά τους.
ΕΡΩΤΗMA No 13
Παρακαλώ όπως διευκρινήσετε αν υπάρχει κάποιο παράρτημα στη διακήρυξη με σχέδιο σύμβασης
προμήθειας και σχέδιο σύμβασης συντήρησης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα έγγραφα της σύμβασης δεν έχει περιληφθεί παράρτημα με σχέδιο σύμβασης προμήθειας και σχέδιο
σύμβασης συντήρησης.
Μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007, το σχέδιο
σύμβασης αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στη διακήρυξη, στο πλαίσιο της
διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής.
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