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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 

 
  

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υπεβλήθησαν  στην Επιτροπή Διαγωνισμού δίδονται οι κατωτέρω 
διευκρινίσεις: 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ 

 Η παράγραφος Α1 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ αποσκοπεί στην 

διευκόλυνση ιατρικών συμβούλων (μη τεχνικού)  να αξιολογήσουν τις λειτουργικές δυνατότητες του 

εξοπλισμού, χωρίς να αποπροσανατολίζονται από τεχνολογικές λεπτομέρειες, δηλαδή η παράγραφος 

αφορά μόνο το performance base deliverαbels 

 Αντιθέτως, η παράγραφος Α2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ αφορά το τεχνολογικό μέρος 

/hardware/software προδιαγραφές υλικών κλπ. απευθύνεται σε διευθυντές /προϊστάμενους 

Βιοϊατρικής τεχνολογίας . Π.χ. πληροφορίες όπως κατωτέρω (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 
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2. 4.Α.6, 4.Β γ&δ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ της  συντήρησης και εγγύησης δεδομένου ότι αφορά 

το ίδιο χρονικό διάστημα (πέντε έτη μετά την έναρξη λειτουργίας) και τις ίδιες υποχρεώσεις (πλήρης 

κάλυψη εργασιών, ανταλλακτικών, προληπτικών κλπ.).  Ο όρος «καλής (και αδιάλειπτης) 

λειτουργίας»  είναι ευρύτερος του όρου  «επισκευή και ανταλλακτικά».  Η διαφορά μεταξύ των 

προσφερόντων οίκων συνίσταται ακριβώς στο πώς (με ποιον τρόπο) οι ίδιοι εννοούν, εξασφαλίζουν  και 

παρέχουν την εγγύηση καλής λειτουργίας, ειδικά όσον αφορά το down time, στον χρόνο ανταπόκρισης 

24/7 στην διατήρηση εντός επικράτειας επαρκούς stock ανταλλακτικών, στην ταχύτητα διαμετακομιδής 

ανταλλακτικών από το εξωτερικό, στην παροχή απομακρυσμένης βοήθειας σε χειριστές κλπ. 

εξυπηρετήσεις. 

3. 4.B β ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ  

Το ελικοδρόμιο ευρίσκεται στην νέα πτέρυγα του  4ου oρόφου  και η απόσταση (του ελικοδρομίου) 

είναι  όπως στο συνημμένο . 

 

Εκτιμάται ότι ο τύπος των ελικοπτέρων θα είναι ελαφρού τύπου που συνήθως χρησιμοποιούνται για 

αεροδιακομιδή ασθενών, ωστόσο σημειώνεται ότι δεν αποκλείεται η χρήση στρατιωτικών ελικοπτέρων 

μεγαλύτερης ισχύος σε περίπτωση αντίξοων συνθηκών. Ο βαρύτερος πιθανός τύπος (με τον οποίο έχει 

υπολογιστεί ο φέρων οργανισμός είναι Chinook CH 47)  

4. Δεδομένου ότι η 31η Μαρτίου είναι ημέρα Κυριακή, οι σφραγισμένοι φάκελοι θα γίνονται δεκτοί την 

02/4/2019 και ώρα 14.00.  

 
Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ. Α.Ε. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ΩΕΜΕΚ 
 

 


