
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

Σ χ έ δ ι ο   Θεσσαλονίκη 16-4-2021 

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  Αριθ. πρωτ. 6213 

          ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 

 

  ΠΡΟΣ: 

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γραφείο: Προμηθειών 
Τηλέφωνο: 2413 304461/464                  Κοιν: 
Φαξ: 2413 304452 
Πληροφορίες: Μακρίδης Θ.   
E-mail: promagpavlos@outlook.com  

    Κάθε ενδιαφερόμενο 
     

1. «GE Healthcare Α.Ε.» 
2. Επιτροπή αξιολόγησης του 

διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

 

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση - διευκρίνιση επί του αριθ. 2021-11/Σ συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», αναφορικά με τη συντήρηση του 
Υπερηχοτομογράφου GE Logiq 3 
 
ΣΧΕΤ:  

1. Η με αριθ. 81/18-1-2021 (ΑΔΑ: 65ΟΤ46906Ι-Ζ7Φ) απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», 
(Ορθή Επανάληψη) περί ορισμού επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την υπηρεσία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»   

2. Η με αριθ. 2021-11/Σ  (ΑΔΑΜ: 21PROC008428094  2021-04-08) διακήρυξη του τακτικού, συνοπτικού 
διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» CPV: 50421200-4, για τις ετήσιες 
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 23.994,00€ με ΦΠΑ, σε εφαρμογή του 
Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2021   

3. Το με αριθ. πρωτ. 6178/15-4-2021 έγγραφο της εταιρείας «GE Healthcare Α.Ε.», αναφορικά με τη 
συντήρηση του Υπερηχοτομογράφου GE Logiq 3 

4. Το από 15-4-2021/Δ.Υ. έγγραφο της Προϊσταμένης του Βιοϊατρικού τμήματος, αναφορικά με το (3) 
σχετικό της εταιρείας «GE Healthcare Α.Ε.» 

5. To με αριθ. πρωτ. 6213/16-4-2021 έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» 

 
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του με αριθ. 2021-

11/Σ τακτικού, συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», σας επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

Στο σημείο των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:  «Στην τιμή θα 
περιλαμβάνεται η εργασία του τεχνικού για την προληπτική συντήρηση και τις επισκευές βλαβών και τα 
πάσης φύσεως ανταλλακτικά, που τυχόν απαιτηθεί να αντικατασταθούν, οι προδιαγραφές συμπληρώνονται 

από το παρακάτω: 

«Στην τιμή της συντήρησης του Υπερηχοτομογράφου GE Logic 3 του οποίου η διάρκεια ζωής του έχει 
λήξει, δεν θα περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά που δεν ανευρίσκονται από τον κατασκευαστικό οίκο.»  
 

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
   
                                                                                    

                                                                                                                                 ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ                                                               
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