
 
 
 
 
Προς :                ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
                           ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Τηλ. / Mail:      2613 601872 / diabouleysi@agandreashosp.gr 
 
Αρ.Πρωτ. :  21.004 /EK 
Ημ/νία      :  03-06-2021 
 

ΘΕΜΑ: Τεχνικός Διάλογος Προδιαγραφών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ με αριθμ πρωτ: 38640/28/09/2021 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ με ανταλλακτικά  
ΤΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ GE HEALTHCARE (LOGIQ P6) 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 13/10/21 
 
 
Αγαπητοί Κύριοι, 
 
Aναφορικά με την ανακοίνωση περί τεχνικού διαλόγου προδιαγραφών για  ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ με ανταλλακτικά ΤΡΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ GE HEALTHCARE (LOGIQ 
P6),  ως εταιρεία του Ομίλου Εταιριών GE με διακριτικό τίτλο “GE Healthcare Α.Ε.”, έχουμε την τιμή  
να σας υποβάλλουμε την πρόταση της εταιρείας μας.  
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3. 

- Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει τιμολογιακή ενημέρωση σε περίπτωση που το 
Νοσοκομείο επιθυμεί να γίνουν εργασίες σε μια εργάσιμες ήμερες και αργίες. 

Προτείνουμε στην παραπάνω παράγραφο να προστεθεί: 
Η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει τιμολογιακή ενημέρωση στην οικονομική προσφορά,  σε 
περίπτωση που το Νοσοκομείο επιθυμεί να γίνουν εργασίες σε μη εργάσιμες ημέρες και αργίες. 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 

- Η κλήση για βλάβες θα γίνεται τηλεφωνικά και με email. Υποχρέωση της εταιρείας είναι να 
ανταποκρίνεται  σε μια εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της βλάβης . 

Προτείνουμε στην παραπάνω παράγραφο να προστεθεί: 
Η κλήση για βλάβες θα γίνεται τηλεφωνικά και με email κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 
Υποχρέωση της εταιρείας είναι να ανταποκρίνεται  σε μια εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της 
βλάβης υπό την προϋπόθεση ότι η αναγγελία της βλάβης έχει γίνει μέχρι τις 14:00, ειδάλλως θα 
θεωρηθεί ότι το αίτημα έγινε την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
 
 
 
 

GE Healthcare Α.Ε. 
Σωρού 8-10  
15125 Mαρούσι, Αθήνα 
  
T 210 893 0600 
F 210 962 5931 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6. 

- Μετά από κάθε εργασία, προληπτική  ( τουλάχιστον δύο το έτος ) η επανορθωτική, η εταιρεία 
θα παραδίδει αναλυτικό δελτίο εργασίας και ανταλλακτικών υπογεγραμμένο από το  Τ.Β.Τ . 

 
Προτείνουμε στην παραπάνω παράγραφο να προστεθεί: 
Μετά από κάθε εργασία, προληπτική  ( τουλάχιστον δύο το έτος ) ή επανορθωτική, η εταιρεία θα 
παραδίδει αναλυτικό δελτίο εργασίας και ανταλλακτικών υπογεγραμμένο από το  Τ.Β.Τ. 
Οι επισκέψεις τεχνικής υπηρεσίας της εταιρείας θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ώρες 
και ημέρες, κατόπιν συννενόησης με το Τ.Β.Τ. 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7. 
- Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται τόσο στις επανορθωτικές 
επισκευές όσο και στις προληπτικές συντηρήσεις ,εκτός των κεφάλων. Σε περίπτωση βλάβης κεφαλής 
η εταιρεία οφείλει την αντικατάσταση μιας καινούργιας κεφαλής 2D  ετησίως χωρίς χρέωση. 
 
Επειδή η ως άνω παράγραφος δημιουργεί ασάφειες στην ερμηνεία της σας προτείνουμε την 
παρακάτω: 
Στην σύμβαση θα περιλαμβάνονται όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται τόσο στις επανορθωτικές 
επισκευές όσο και στις προληπτικές συντηρήσεις. Σε περίπτωση βλάβης από συνήθη χρήση 1 
ηχοβόλου κεφαλής 2D ανά μηχάνημα , η εταιρεία οφείλει την αντικατάστασή της με νέα κεφαλή. 
Εξαιρείται η αντικατάσταση ηχοβόλων κεφαλών πλην της 1 κεφαλής 2D ανά μηχάνημα ετησίως σε 
περίπτωση βλάβης. 
 
 
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες είτε διευκρινίσεις. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Πισκιτζής 
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