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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

          H Κοινή ∆ιοικήτρια του Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως “∆ιαλυνάκειο”  έχοντας 

υ̟όψη: 

 

1. Την µε αρ.̟ρωτ. 32/08-01-2019 αναφορά του Οικονοµικού Τµήµατος της 

Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου σχετικά µε θέµα “Αλλαγή εγγράφων 

σύµβασης και ̟αράταση καταληκτικής ηµεροµηνίας παραλαβής προσφορών και 

αποσφράγισης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια Συστήµατος 

Υπερηχοκαρδιογραφίας Σύγχρονης Τεχνολογίας για την ΑΟΜ Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Κ.-

Κ.Υ. Νεαπόλεως «∆ιαλυνάκειο»” 

2. Η με αρ. 764/29-11-2018 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία μεταξύ άλλων 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω διαγωνισμού. 

3. Η με αρ. πρωτ. 11758/19-12-2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού. 

4. Το από 03/01/2019 έγγραφο της εταιρίας GE Healthcare A.E, με το οποίο ζητά να της 

παρασχεθεί διευκρίνιση επί των τεχνικών προδιαγραφών της οικείας διακήρυξης. 

5. Το με αρ. 39/07-01-2019 απαντητικό έγγραφο της επιτροπής σύνταξης των Τεχνικών 

Προδιαγραφών από την ΑΟΜ Σητείας. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ. 147 Α) , και ιδιαίτερα τα αρ. 60 ̟αρ. 3, 27 

̟αρ. 1. 

7. Τους γενικούς κανόνες του µη ̟εριορισµού του ανταγωνισµού, της ισότιµης 

µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων, της τήρησης της διαφάνειας, της αρχής της 

αναλογικότητας, της αµοιβαίας αναγνώρισης, της ̟ροστασίας του δηµόσιου 

συµφέροντος, της ̟ροστασίας των δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του 

ανταγωνισµού στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων . 

                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Παρέχεται η εξής διευκρίνιση σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

Παραρτήµατος Β της οικείας διακήρυξης και συγκεκριµένα την Τεχνική 

Προδιαγραφή:  

 

 

Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (Contrast Harmonic 
Imaging) 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Για την απεικόνιση της αριστερής 
κοιλίας , να λειτουργεί και κατά την διάρκεια 
του stress echo .  

 

Άγιος Νικόλαος  08/01/2019 

Αρ.πρωτ. ∆.Σ. 32 
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Στο ερώτηµα εάν η εν λόγω ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ζητούµενη τεχνική θα ̟ρέ̟ει να 

̟ροσφέρεται στη βασική σύνθεση (εφόσον διατίθεται α̟ό το ̟ροσφερόµενο µηχάνηµα) ή 

θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρεται ̟ρος ε̟ιλογή, διευκρινίζεται ότι  η  δυνατότητα για 

Ηχοκαρδιογραφία Αντίθεσης θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρεται ̟ρος ε̟ιλογή. 

 

 2. Παρατείνεται η ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών ώστε να λάβουν γνώση 

εγκαίρως όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς.  

• Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών ορίζεται η 23/01/2019 

 Ηµέρα: Τετάρτη και Ώρα: 15:00 µ.µ.  

• Νέα ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 24/01/2019 Ηµέρα: 

 Πέµ̟τη και Ώρα: 10:30 ̟.µ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Η  ∆ιοικήτρια 

 

                                                                                                      Σ̟ινθούρη Μαρία  

Εσωτερική ∆ιανοµή 

Οικονοµικό Τµήµα ΓΝΑΝ 
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