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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΙΟΡΘΩΗ ΦΑΛΜΑΣΟ 

ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ΣΗ ΑΡΙΘΜ. 6610/2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ (ΜΕΩ ΕΠΑ) 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο αλαθνηλώλεη όηη ζην ΜΕΡΟ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ζηηο ζει. 

58, 60, 61 θαη 62) ηεο αξηζκ. 6610/2014 Επαλαπξνθήξπμεο Δεκόζηνπ Αλνηθηνύ Δηαγσληζκνύ 

γηα ηελ πξνκήζεηα Ιαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ έρεη γίλεη, εθ παξαδξνκήο,  

εζθαικέλε αληηζηνίρηζε κε ηελ αξίζκεζε ηνπ πίλαθα δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

- ηε ζει. 58 παξ. 1.1. όπνπ αλαθέξεηαη «Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη θαη δεζκεύεηαη γηα ηα είδε 

κε α/α/ 1 θαη 2, λα έρεη νινθιεξώζεη, ……… (βι. Παξάξηεκα 7 : θαηόςεηο ρώξσλ εγθαηάζηαζεο 

ησλ δύν κεραλεκάησλ)» αθορά μόνο ηο είδος με α/α (1)  ηνπ πίλαθα δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο 

δηαθήξπμεο 6610/2014. 

- ηε ζει. 60 παξ. 2.2.5. όπνπ αλαθέξεηαη «Μεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη (γηα ηα είδε κε α/α 1, 2, 3, 6, 16, 18) ……..ζρέδην 

ζύκβαζεο ζπληήξεζεο»,  αθορά ηα είδη με α/α (2) και (3) ηνπ πίλαθα δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο 

δηαθήξπμεο 6610/2014. 

- ηε ζει. 61 παξ. 3.1.β. όπνπ αλαθέξεηαη «Πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο 

ρξήζηεο (ηαηξνύο – θπζηθνύο - ηερλνιόγνπο) όπσο θαη γηα ηνπο ηερληθνύο ηνπ  ηκήκαηνο 

βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο (γηα ηα είδε κε α/α/ 1,2,3,6,16,18 ……….. ζηελ Ειιεληθή γιώζζα», 

αθορά ηα είδη με α/α (2) και (3) ηνπ πίλαθα δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο 6610/2014. 

- ηε ζει. 62 παξ. 4.1. όπνπ αλαθέξεηαη «Γηα ηα είδε κε α/α 2 θαη 3 ηα αληαιιαθηηθά 

πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, καδί κε ηα πάζεο θύζεσο πιηθά θαη 

εξγαηηθά, ζηελ πξνζθεξόκελε εηήζηα ηηκή ζπληήξεζεο», αθορά ηα είδη με α/α (1) και (2) ηνπ 

πίλαθα δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο 6610/2014. «Εηδηθά γηα ην είδνο κε α/α 

1 …………. ζθηαγξαθηθά)» η αναθορά ασηή παραβλέπεηαι διόηι δεν αθορά κανένα από ηα 

είδη ηνπ πίλαθα δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο 6610/2014. 
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