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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κέρκυρα, 30/6/2022
Αριθ . Πρωτ.: 14726

Θέ α: Συ πληρω ατικές πληροφορίες
Με βάση το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης και σε ερωτή ατα που κατατέθηκαν ε πρόθεσ α, παρέχονται
οι εξής συ πληρω ατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις.
ΕΡ ΤΗΜΑ 1: «Το σύνολο της εγγυητικής για όλα τα τ ή ατα είναι 3.201,61€ και είναι σύ φωνα ε το
2% επί του προϋπολογισ ού (άνευ ΦΠΑ), ενώ για τα επι έρους τ ή ατα το ποσοστό δεν
αντιστοιχεί σε 2%».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:
1. Στην παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης ο πίνακας εγγυητικών επιστολών αντικαθίσταται ως εξής:
ΤΜΗΜΑ

ΠΟΣΌ (ΟΛΟΓΡΑΦ'Σ)

ΑΡΙΘ/Κ'Σ

ΤΜΗΜΑ 1

EΠΤΑΚΟΣΙΑ ENNEA ΕΥΡ' ΚΑΙ EΞΗΝΤΑ ΟΚΤ' ΛΕΠΤΑ

709,68

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡ' ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

724,19

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡ' ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

419,35

ΤΜΗΜΑ 4

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡ' ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

670,97

ΤΜΗΜΑ 5

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡ' ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ

290,32

ΤΜΗΜΑ 6

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡ' ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

193,55

ΤΜΗΜΑ 7

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡ' ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

193,55

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΕΥΡ' ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

3.201,61

ΕΡ ΤΗΜΑ 2: «Σχετικά ε τα είδη ΤΜΗΜΑ 6 «ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΖΥΓΟ» και
ΤΜΗΜΑ 7 «ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ θα παρακαλούσα ε όπως ας διευκρινίσετε πόσο ±% είναι η
επιτρεπό ενη απόκλιση επί των αριθ ητικών δεδο ένων των προδιαγραφών των ανωτέρω ειδών.
Επίσης σχετικά ε τους γενικούς όρους παρακαλού ε όπως ας διευκρινίσετε εάν το επίση ο εγχειρίδιο
συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα πρέπει να το
καταθέσου ε ε την προσφορά ας ή κατά την οριστική παραλαβή των συστη άτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:
Στο πρώτο σκέλος η απάντηση είναι ότι στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται η λέξη «περίπου», ως
εκ τούτου ια απόκλιση της τάξεως του ± 5 %, γίνεται αποδεκτή.

Στο δεύτερο σκέλος η απάντηση είναι ότι το επίση ο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου
στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα θα κατατεθεί κατά την οριστική παραλαβή των συστη άτων
ΕΡ ΤΗΜΑ 3: «1.4..... Οι συ ετέχοντες στο διαγωνισ ό οφείλουν να έχουν λάβει ε επιτόπια
επίσκεψη γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να έχουν βεβαιώσει τούτο εγγράφως,
ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να
έχουν συ περιληφθεί στην προσφορά τους ε πλήρη τεχνική περιγραφή. Επίσης να γίνει έλεγχος της
υπάρχουσας θωράκισης ακτινοπροστασίας του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής
αν απαιτηθεί ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισ ών του Ελληνικού
κράτους η νό ι η λειτουργία του αξονικού το ογράφου. Ακό η θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την διασύνδεση του συστή ατος ε το Σύστη α Αποθήκευσης
Αρχειοθέτησης, Θέασης και Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων (PACS ) του Νοσοκο είου που είναι το
ENORAD της εταιρείας iknowhow (IKH)».
Στην διακήρυξη 16/2022 δεν περιλα βάνεται προ ήθεια Αξονικού Το ογράφου. Παρακαλού ε όπως
ας διευκρινίσετε τί ακριβώς ισχύει για την ως άνω προδιαγραφή (1.4) και αν η διασύνδεση ε το PACS
έχει πει εκ παραδρο ής ή αφορά σε κάποιο από τα περιλα βανό ενα στην υπ ́ αριθ . 16/2022
διακήρυξη είδη
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: Η απάντηση είναι ότι ο συγκεκρι ένος ειδικός όρος, όπως και άλλοι (πχ. ο όρος 1.3)
αφορούν όνο τα συγκεκρι ένα είδη για τα οποία υπάρχει η ρητή σχετική αναφορά στις τεχνικές
προδιαγραφές. Προφανώς οι λέξεις «αξονικού το ογράφου» έχει παρεισφρήσει εκ παραδρο ής και
ως εκ τούτου αφαιρείται.
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