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ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία 
Καλλιτεχνικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, 
Τεχνική Οικοδομική 
Αισχύνου 7, Αθήνα 105 58 

 

 ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμηθεια  

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1 
 
Σε συνέχεια αιτήματος ορισμένων συμμετεχόντων χορηγείται παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων 
έως την Παρασκευή 10 Mαρτίου, 2023, ώρα 14:00 μμ.      
 
Ακολουθούν διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήματα: 
 
1. ΕΡΩΤΗΣΗ  Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν πέραν των μελετών, στις υποχρεώσεις του αναδόχου 
(και συνακόλουθα στις τιμές προσφοράς του) περιλαμβάνονται και οι εργασίες διαμόρφωσης και 
υποδομής των χώρων. 
 
>> ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το θέμα αυτό επεξηγείται πολύ αναλυτικά στις σελίδες 15-17/18 της Περιγραφής ΤΣΥ 
 
ΩΕΜΕΚ – Οι εργασίες διαμόρφωσης των χώρων θα γίνουν από άλλα συνεργεία υπό την διοίκηση ΤΕΝΣΩΡ, 
εκτός από τις αναφερόμενες στην σελίδα 15 /18 της Περιγραφής ΤΣΥ 
ΩΚΚ – Εντός των ορίων του υπάρχοντος κελύφους , όλες οι εργασίες επισκευής αρχιτεκτονικών 
τελειωμάτων και όλες οι εγκαταστάσεις  ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές κλπ  θα εκτελεστούν με ευθύνη 
και δαπάνη της Αναδόχου που θα περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο συμβατικό τίμημα. 
Δηλαδή όλες  ανεξαιρέτως οι εργασίες μεταροπής και επαναδιαμόρφωσης των χώρων, μέχρι την 
παράδοσή τους σε πλήρη λειτουργία θα πρέπει να αναληφθούν από τον προσφέροντα, υπό την εποπτεία 
της ΤΥ του ΩΚΚ 
 
 
2. ΕΡΩΤΗΣΗ  Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι όλες οι αναφερόμενες στο Παράρτημα 7, μελέτες και 
τεχνικά στοιχεία αφορούν στον ανάδοχο και δεν απαιτείται η κατάθεσή τους στο παρόν στάδιο της 
υποβολής προσφορών από την κάθε συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία, αλλά αποκλειστικά από 
την εταιρεία που θα αναδειχθεί ο ανάδοχος της προμήθειας και ότι στο παρόν στάδιο της υποβολής των 
προσφορών, αρκεί ο συνυπολογισμός των εξόδων περιγραφόμενων εργασιών / μελετών στις 
προσφερόμενες τιμές του εξοπλισμού (αν και εφόσον οι εργασίες διαμόρφωσης και υποδομής των χώρων 
εγκατάστασης ανήκουν στις υποχρεώσεις του αναδόχου – βλ. ερώτημα 1 παρούσας επιστολής). 
 
Ειδικότερα, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι η ζητούμενη μελέτη ραδιοπροστασίας   που αφορά και 
στους υπάρχοντες αλλά και στους νέους χώρους, δεν απαιτείται ομοίως να κατατεθεί στο παρόν στάδιο 
 
>>ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Σελ 4/18 Περιγραφή  
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«Ο Ανάδοχος οφείλει  να υποβάλει με την προσφορά του πλήρη Μελέτη για την καταλληλότερη διάταξη του 
εξοπλισμού που προσφέρει , εξασφαλίζοντας την λειτουργικότητα και ασφάλεια  μέσα στην αίθουσα» 
 
Σελ 4/18 Περιγραφή  
«Επιπρόσθετα  της οικονομική προσφοράς και των τεχνικών στοιχείων του ιατρικού εξοπλισμού, ο 
Προσφέρων υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συνυποβάλει σε ανεξάρτητο φάκελο τα κατωτέρω 
τεχνικά  στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της κατασκευαστικής εφικτότητας της 
πρότασης του Υποψήφιου κλπ» 
 
Για την μείωση φόρτου εργασίας των υποψηφίων στο πρώτο στάδιο υποβολής προσφορών  το  κατ 
ελάχιστον  αποδεκτό είναι να υποβληθούν  
 
Σχέδια (κάτοψη ΚΑΙ τομή)   με την προτεινόμενη από αυτόν  διάταξη του εξοπλισμού που 
προσφέρει,  καθώς και διάταξη εξοπλισμού στα δωμάτια εξυπηρέτησης.  Επειδή το ζητούμενο είναι η 
λειτουργικότητα και ασφάλεια  μέσα στην αίθουσα, στο σχέδιο αυτό πρέπει να φαίνονται οι προτεινόμενες 
θέσεις των στηλών, των σκιαλυτικών λυχνιών κλπ , οι τροχιές κίνησης του εξοπλισμού, οι ασφαλείς θέσεις 
εργασίας κλπ  
Καλό θα ήταν τα σχέδια κάτοψης να διαφέρουν από τα σχέδια άνοψης ώστε να είναι πιο κατανοητά από μη 
τεχνικούς. 
Ηλεκτρολογικής ισχύς   Να αναφερθεί σε πίνακα ανά δωμάτιο (μονοφασική, τριφασική)  η ηλεκτρολογική 
ισχύς που απαιτείται για την λειτουργία του εξοπλισμού, διότι υπάρχει ενδεχόμενο, ειδικά για το ΩΚΚ να 
υπάρξουν περιορισμοί ως προς την δυνατότητα παροχής ενέργειας (από ΔΕH και από UPS) 
 
Τα υπόλοιπα στοιχεία  μπορεί να ζητηθούν  σε δεύτερο στάδιο (Στατικά Φορτία εξοπλισμού, Θερμικά 
φορτία, Ραδιοπροστασία)  , δηλαδή δεν απαιτείται να κατατεθούν μαζί με την προσφορά .   
 
Ωστόσο, ειδικά ως προς την  ραδιοπροστασία για τις υπάρχουσες σε λειτουργία  αίθουσες 
καθετηριασμών Α και Γ (ΩΚΚ)  πρέπει να γίνει επιτόπου εξακρίβωση από τον Προσφέροντα του 
υπάρχοντος βαθμού ραδιοπροστασίας και να αναφερθούν μέτρα επαύξησης αυτής που τυχόν 
απαιτούνται λόγω του νέου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί.  
Εκτός του ότι το κόστος  πρόσθετης ραδιοπροστασίας επιβαρύνει την προσφορά του Αναδόχου, μία 
σημαντική παράμετρος είναι ότι η πρόσθετη επένδυση που θα απαιτηθεί και η οποία θα μειώσει τις 
διαστάσεις των δωματίων και πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διάταξη του εξοπλισμού. 
 
 

  

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

 
  
 
 
 
  
 


