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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

 
 
 
 

Αθήνα, 07-01-2020 
 
Αριθ. Πρωτ.: 150 

Τμήμα:  
Ταχ. Δ/νση:  
Κωδικός NUTS: 
Πληρ.:  
Τηλ.:  
Fax:  
E-mail: 
URL:  

Προμηθειών 
Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Αθήνα 
EL 303 
Β. Μαργώνη  
210 3381138 
210 3381138 
promith@hosp-alexandra.gr  
www.hosp-alexandra.gr 

 

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του με Αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 82874   
 ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 

Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με την  Αριθμ. 80/19 Διακήρυξη και Αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
82874, την απάντηση στο ερώτημα που υπεβλήθη ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και 
αφορά στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. 
«Αλεξάνδρα». 

Οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής: 

1. Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

2. Αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

3. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

 

   
   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΣ 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 
 
 
 

Δρ. Ευαγγελία Δ. Παππά 
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Ερώτημα επί των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά στην προμήθεια: 

4.1  ΕΝΑΣ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ  ΑΤΜΟ 8 STU ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 

Προδιαγραφή 29:  
O κλίβανος να έχει εξωτερικές διαστάσεις ΠΧΒΧΥ (1000Χ1750Χ2000mm) +/- 5%.  
Η διάσταση του πλάτους είναι δεσμευτική λόγω του διαθέσιμου χώρου. 
 
και  
 

4.2 ΕΝΑΣ (1) ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ 6 STU ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ 

O κλίβανος να έχει εξωτερικές διαστάσεις ΠΧΒΧΥ (1000Χ1750Χ2000mm) +/- 5%.  
Η διάσταση του πλάτους είναι δεσμευτική λόγω του διαθέσιμου χώρου. 
 
…..Ζητείται από την εταιρεία AIMED Co Medical Equipment να διευκρινισθούν οι συγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές, επιτρέποντας στους προσφερόμενους κλιβάνους να διαθέτουν ύψος μέχρι 2400mm….. 
 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής 
Η δέσμευση των διαστάσεων, για τους υπό προμήθεια κλιβάνους, προκύπτει από το ελάχιστο ύψος των 
ανωφλίων των θυρών του Νοσοκομείου (ελεύθερο ύψος κάσας από δάπεδο).  
 
Το σκεπτικό είναι η εύκολη μεταφορά των κλιβάνων στην Κεντρική  Αποστείρωση, χωρίς να απαιτηθούν 
οικοδομικές εργασίες καθαιρέσεων (θυρών κασωμάτων τοίχων πρεκιών κλπ) και αποκατάσταση αυτών, 
με το ανάλογο κόστος. Στην περίπτωση όμως, που περιφερειακά συστήματα των κλιβάνων όπως πχ ο 
ηλεκτρικός πίνακας, είναι δυνατόν να αφαιρεθούν και να επανατοποθετηθούν, τότε η προσφορά θα 

γίνει αποδεκτή αρκεί το εναπομένον τμήμα να είναι εντός των διαστάσεων που προδιαγράφονται. 
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