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Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2018 (Συστημικός Αριθμός 63283), ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
CPV: 33115000-9, ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ BΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

Σχετ.: 1. Έγγραφο SIEMENS Healtineers, με Αρ.Πρωτ. Τ047/13-09-2018
2. Έγγραφο SIEMENS Healtineers, με Αρ.Πρωτ. Τ051/20-09-2018

Με βάσει τα ερωτήματα που τέθηκαν θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

1. Αποτελεί στήριξη στην ικανότητα τρίτων ο παρελκόμενος εξοπλισμός (πχ εγχυτής)?
-διευκρινίζεται ότι, αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
2. Τα απαιτούμενα έγγραφα της παραγράφου 2.2.9.2. απαιτείται να προσκομισθούν κατά τη συμμετοχή ή
κατά την κατακύρωση?
-Σχετικά με το άρθρο της Διακήρυξης 2.2.9.2., διευκρινίζεται ότι,

όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται στο εν λόγω άρθρο, θα προσκομισθούν όπως και όπου απαιτούνται
από τη διακήρυξη στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, (Άρθρο 79 & 80 Ν4412/2016).

3. Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός, παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί αν εκ παραδρομής
συμπεριλήφθηκε ο όρος «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ….. (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)» σελίδα 55?
-διευκρινίζεται ότι, δεν έχει συμπεριληφθεί εκ παραδρομής ο όρος «Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)»

4. Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός, παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί αν εκ παραδρομής
συμπεριλήφθηκε ο όρος της παραγράφου 7.4 «Οπωσδήποτε σε δύο σειρές….με αρίθμηση….επί ποινή
αποκλεισμού» σελίδα 59?
-διευκρινίζεται ότι, δεν έχει συμπεριληφθεί εκ παραδρομής ο όρος της παραγράφου 7.4. «Για διευκόλυνση
και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ κλπ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ,
ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο
πλήρεις σειρές, σε χωριστούς φακέλους – ντοσιέ με αρίθμηση του περιεχομένου κάθε φακέλου και
αντίστοιχο ευρετήριο και σε ηλεκτρονική μορφή επί ποινή αποκλεισμού».

5. Στο τεύχος της διακήρυξης περιλαμβάνονται τα εξής:
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω παραρτήματα περιγράφονται με λεπτομέρεια οι ειδικοί, τεχνικοί και
οικονομικοί όροι της διακήρυξης. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποιο από τα ανωτέρω παραρτήματα
ισχύει και απαιτείται η απάντηση στους όρους του και η σχετική παραπομπή.
-διευκρινίζεται ότι, ισχύουν όλα τα Παρατήματα της Διακήρυξης και απαιτείται απάντηση στους όρους και
η σχετική παραπομπή όπου ζητείται.

6. Όσον αφορά τα στοιχεία της υπάρχουσας ακτινοθωράκισης του χώρου, παρατίθεται ο παρακάτω
πίνακας που προκύπτει από την μελέτη Ακτινοπροστασίας του Γ.Ν. Κέρκυρας, όσον αφορά τον Αξονικό
Τομογράφο.
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