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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1 

 

 ΘΕΜΑ 1 

Εάν δεν είναι εφικτή η προσκόμιση κάποιων  επικαιροποιημένων πιστοποιητικών (πτώχευση, υπό 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, σε αναγκαστική διαχείριση), αντί αυτών γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου με την οποία θα βεβαιώνεται η μη συνδρομή των ως άνω καταστάσεων και θα 

αναλαμβάνεται η δέσμευση προσκόμισης των εν λόγω πιστοποιητικών όταν επανέλθει η λειτουργία των 

δικαστηρίων στην κανονικότητά της. 

 

ΘΕΜΑ 2 Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ.  

Διορθώνεται το άρθ. 5.1. του σχεδίου σύμβασης - που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη (Παράρτημα 3) ως 

προς την συνολική διάρκεια  η οποία θα είναι ενός (1) μηνός 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

 

5.1. Εκπαίδευση Χρηστών. 

 

Η Προμηθεύτρια  υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, και αμέσως μετά την εγκατάσταση του 

Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, να διαθέσει έμπειρο τεχνικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο και 

εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή οίκο, για την επιτόπια εκπαίδευση των χρηστών του Εξοπλισμού 

(Ιατρών και Νοσηλευτών) σε θέματα χειρισμού και λειτουργίας του, καθώς και στην αποτελεσματικότερη 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του. Η εν λόγω εκπαίδευση : 

 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΩΚΚ από έμπειρο τεχνικό προσωπικό 

(application specialists), ειδικά εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή οίκο 

(σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/EEC), 

 θα είναι συνολικής διάρκειας θα είναι συνολικής διάρκειας ενός (1) μηνός και  

 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή του Εξοπλισμού. 
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ΘΕΜΑ 3 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Εάν τα έγγραφα που θα περιληφθούν στο υλικό τεκμηρίωσης   είναι σε άλλη γλώσσα  εκτός από Ελληνικά 

και Αγγλικά) πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά. 

Δεδομένου ότι προς το παρόν είναι δυσχερής η «επίσημη» μετάφραση, μπορεί να γίνει αποδεκτή η 

υποβολή των εγγράφων στην προωτότυπη γλώσσα αναφοράς μαζί με απλή μετάφραση  υπό την 

προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ανάθεσης θα προσκομιστούν οι μεταφράσεις από υπουργείο εξωτερικών ή 

από άλλη επίσημη πηγή  

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 


