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Η 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

  

Συνήλθε στην έδρα της στις 9 Μαΐου 2022 με την εξής σύνθεση: Αθηνά 

Μπουζιούρη Πρόεδρος, Σταυρούλα Κουρή Εισηγήτρια και Ειρήνη 

Αψοκάρδου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 7-4-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 

ΑΕΠΠ 514/8-4-2022 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «…» 

(εφεξής η «προσφεύγουσα»), νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

Κατά του «…’» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή»), όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα. 

Την από 20-4-2022 παρέμβαση του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία «….», νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε την Εισηγήτρια Σταυρούλα Κουρή. 

 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα  

Σκέφτηκε κατά το Νόμο  

 

1. Επειδή, με την από 7-4-2022 προδικαστική προσφυγή η 

προσφεύγουσα αιτείται να ακυρωθεί το Πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης της 

10/03/2022 του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο αποφασίστηκε 

ομόφωνα η έγκριση του υπ’ αριθ. 2 Πρακτικού της 10ης/03/2022, δυνάμει του 

οποίου παρανόμως απορρίφθηκαν οι προσφορές της προσφεύγουσας και 

έγιναν δεκτές αυτές της …, κατά το μέρος που έγιναν δεκτές οι τεχνικές 

προσφορές της εταιρίας «…» και κατά το μέρος που απορρίφθηκαν οι 

προσφορές της προσφεύγουσας για τα με αριθ. συστήματος …,… & 

…τμήματα του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας 

«Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη 

αναγκών διαφόρων τμημάτων του …»,  
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2. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής έχει 

καταβληθεί παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 363 του Ν. 4412/2016 και 5 του 

Π.Δ. 39/2017, ποσού 1.995, 97€ ευρώ (βλ. ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό  

…), το οποίο υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία των τμημάτων της 

σύμβασης που αφορά η εξεταζόμενη προσφυγή μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, ήτοι επί συνολικής αξίας των τριών τμημάτων ποσού 495.000€ 

(195.000  + 15.000 + 150.000 αντίστοιχα) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

3. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός ενόψει του αντικειμένου του, της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του και του χρόνου αποστολής δημοσίευσής 

του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016 και στη δικαιοδοσία της 

Α.Ε.Π.Π. και ήδη Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συνεπώς παραδεκτώς κατά τούτο ασκείται η 

εν λόγω προδικαστική προσφυγή ενώπιόν της. 

4. Επειδή, η υπό κρίση προδικαστική προσφυγή έχει κατατεθεί 

εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 361 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 39/2017 (περ. α΄), δοθέντος ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στις 28-3-

2022, οπότε και έλαβαν γνώση αυτής οι συμμετέχοντες, η δε εξεταζόμενη 

προσφυγή ασκήθηκε στις 7-4-2022. 

5. Επειδή, το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας 

στοιχειοθετείται στο γεγονός ότι συμμετείχε στο διαγωνισμό και προσδοκά με 

την εξεταζόμενη προσφυγή να γίνει δεκτή η προσφορά της και να αναδειχθεί 

αυτή προσωρινή ανάδοχος της υπό ανάθεση σύμβασης. 

6. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με τη με αρ. … διακήρυξη 

προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την 

κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του …», με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής. Η προκήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) την 1-11-2021 με ΑΔΑΜ …. Η σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 

πόρους, μέσω του ΠΔΕ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια - 

εγκατάσταση δέκα (10) ειδών ιατροτεχνολογικού απεικονιστικού εξοπλισμού, 

με τους αντίστοιχους αναφερόμενους παρακάτω κωδικούς CPV, σύμφωνα με 

τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος "I" της διακήρυξης, 
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στο πλαίσιο της πράξης: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ …". Συγκεκριμένα προβλέπονται: Η 

προμήθεια ενός (1) φορητού υπερηχογράφου με γραμμική (linear) κεφαλή, με 

κωδικό CPV: … και προϋπολογισμό είδους 16.500 € (περιλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: …. Η προμήθεια ενός (1) 

φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου mini C-Arm, με κωδικό CPV: … 

και προϋπολογισμό είδους 90.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός 

συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: …. Η προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου 

με διοισοφάγεια κεφαλή 4D, με κωδικό CPV: … και προϋπολογισμό είδους 

135.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: … Η προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου με διοισοφάγεια 

κεφαλή 3D, με κωδικό CPV: … και προϋπολογισμό είδους 130.000 € 

(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: … Η 

προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ψηφιακού τηλεχειριζόμενου 

ακτινολογικού - ακτινοσκοπικού συγκροτήματος, με κωδικό CPV: … & … και 

προϋπολογισμό είδους 250.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός 

συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: …. Η προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου 

γενικής χρήσης, με κωδικό CPV: … και προϋπολογισμό είδους 130.000 € 

(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: … Η 

προμήθεια ενός (1) φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm με 

Flat Panel, με κωδικό CPV: … και προϋπολογισμό είδους 195.000 € 

(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: …. Η 

προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος 

τύπου C-Arm (30X30 cm), καρδιολογικής χρήσης, με κωδικό CPV: … και 

προϋπολογισμό είδους € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός 

συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: …. Η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) 

ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm (30X30 cm), 

ορθοπαιδικής χρήσης, με κωδικό CPV: … και προϋπολογισμό είδους € 

(περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: … Η 

προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ορθοπαντογράφου ψηφιακών 

πανοραμικών απεικονίσεων, με κωδικό CPV: … και προϋπολογισμό είδους 

40.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: … -και- Οι θεωρητικές εκπαιδεύσεις των χρηστών, όπως και οι 
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εκπαιδεύσεις των τεχνικών του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του 

Νοσοκομείου. Για την υπό ανάθεση σύμβαση γίνονται δεκτές προσφορές είτε 

για κάθε είδος της διακήρυξης χωριστά, είτε για περισσότερα του ενός είδη, 

είτε και για όλα τα είδη. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των 1.286.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.037.500 €, ΦΠΑ: 249.000 €). Στη 

διαγωνιστική διαδικασία στα προσβαλλόμενα με την υπό κρίση προσφυγή 

τμήματα, ήτοι i. η προμήθεια ενός (1) φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος 

τύπου C-Arm με Flat Panel, με αριθμό συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. …, ii. η 

προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος 

τύπου C-Arm (30X30 cm), καρδιολογικής χρήσης, με αριθμό συστήματος στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. … και iii. η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ψηφιακού 

ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm (30X30 cm), ορθοπαιδικής 

χρήσης, με αριθμό συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. …, συμμετείχαν η 

προσφεύγουσα και η παρεμβαίνουσα. Με την προσβαλλόμενη απόφαση και 

δη το Πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

αναθέτουσας αρχής, η τελευταία κατ’ αποδοχή των από 9.12.2021, 

01.02.2022 και 10.03.2022 πρακτικών αποσφράγισης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού κατά το μέρος που η απόφαση αφορά στα ανωτέρω τμήματα της 

σύμβασης με συστημικούς αριθμούς …,… και … έγινε δεκτή η προσφορά της 

παρεμβαίνουσας και απορρίφθηκε η προσφορά της προσφεύγουσας. 

Ειδικότερα όσον αφορά το τμήμα της σύμβασης με συστημικό αριθμό … 

κρίθηκε ότι : «Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών, η επιτροπή διαπιστώνει 

τα εξής: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές της … με 

προσφερόμενο είδος φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου … του Οίκου … 

και της … με προσφερόμενο είδος φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C - arm 

με Flat Panel τύπου … του οίκου … πληρούν όλους τους όρους της 

διακήρυξης. Συγκεκριμένα, η βαθμολογία της επιτροπής για τις προσφορές 

των εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της διακήρυξης διαμορφώνεται 

ως εξής: 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ … Φορητό ακτινοσκοπικό 

μηχάνημα τύπου … Α. ΟΜΑΔΑ Α1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (παρ. 2.1 έως 2.4). 
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(συντελεστής βαρύτητας 20%) Βαθμός: 135, Σταθμισμένη βαθμολογία: 27 

Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως προς το ότι το 

προσφερόμενο είδος: 1) Προσφέρει συνεχή ακτινοσκόπηση με 30 

καρέ/δευτερόλεπτο και άμεση θέαση στο μόνιτορ λειτουργίας. 2) Προσφέρει 

παλμική και συνεχή ακτινοσκόπηση με συχνότητα παλμών ρυθμιζόμενη έως 

και 30 fps στην συνεχή ακτινοσκόπησης και έως 30pps στην παλμική, έτσι 

ώστε να πραγματοποιείται η άριστη απεικόνιση των κινούμενων ανατομικών 

δομών. 3) Διαθέτει λειτουργία Ψηφιακής αφαιρετικής αγγειογραφίας (DSA) σε 

δύο τρόπους λειτουργίας συνεχή και παλμική ακτινοσκόπηση. 4) Διαθέτει 

γεννήτρια ακτίνων Χ, ισχύος 15kW και με ισοδύναμη εικόνας έως 30kW, έτσι 

ώστε με την μικρότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας να παράγει την καλύτερη 

ποιότητα εικόνας. 5) Διαθέτει ακτινολογική λυχνία διπλοεστιακή με 

περιστρεφόμενη άνοδο που υπερκαλύπτει τα ζητούμενα αφού η 

θερμοαπαγωγή φτάνει πάνω από 400W, για την απρόσκοπτη διενέργεια 

μεγάλης διάρκειας ακτινοσκόπησης, δίχως μεταβολή στην ποιότητα της 

εικόνας, προκειμένου να εκτελούνται χωρίς διακοπή πολύπλοκες 

νευροχειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας. 6) Διαθέτει διαφράγματα και 

ρυθμιστή ακτινοβολίας. Συμμετρικά ορθογώνια διαφράγματα και διαφράγματα 

ίριδος, με μικρή ενεργή διάμετρο καθώς επίσης διαθέτει αυτόματο σύστημα 

ρύθμισης της τάσης και του ρεύματος ακτινοσκόπησης, μέσω του 

προγράμματος (ABS) ώστε να μειώνεται η ανεπιθύμητη έκθεση στην 

ιοντίζουσα ακτινοβολία. 7) Διαθέτει τοξοειδή βραχίονα C-ARM, 

ζυγοσταθμισμένο, μηχανικής κίνησης τριών (3) με άνοιγμα 84 cm, και ψηφιακό 

ανιχνευτή διαστάσεων 31 x 31 εκ. για την άνετη πρόσβαση από οποιοδήποτε 

σημείο κλίνης ή/και χειρουργικής τράπεζας. 8) Διαθέτει ανεξάρτητο τροχήλατο 

σταθμό θέασης και επεξεργασίας εικόνων με ένα monitor αφής 32΄΄ υπερ-

υψηλής ευκρίνειας Ultra high definition (UHD) και ανάλυσης 3840Χ2160p και 

υψηλής φωτεινότητας 600 Cd/m2. 9) Διαθέτει δύο μεθόδους αυτόματης 

προσαρμογής των παραμέτρων έντασης της ακτινοβολίας, εστιάζοντας στην 

υπό εξέταση ανατομική περιοχή, ανάλογα με τη σωματοδομή του 

εξεταζόμενου (AutoTrak και Automatic Brightness Stabilization (ABS) για 

μέθοδο αυτόματης προσαρμογής των παραμέτρων έντασης της ακτινοβολίας 

(mA, kVp, gain) έτσι ώστε με την μικρότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας να 

παράγει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Α2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ (παρ. 2.5) 

(συντελεστής βαρύτητας 16%) Βαθμός: 115, Σταθμισμένη βαθμολογία: 18,4 

Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως προς το ότι το 

προσφερόμενο είδος: 1) Ο ψηφιακός ανιχνευτής είναι τεχνολογίας 

complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS), υψηλής ευκρίνειας, 

ενεργής μήτρας 1548k Χ1524 k , και με όλες τις λειτουργικές δυνατότητες 

(συνεχή ακτινοσκόπηση, παλμική ακτινοσκόπηση,) και σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο ALARA (As Low As Reasonable Achievable). 2) Είναι μεγέθους 

31Χ31 cm, με (2) επιμέρους πεδία μεγέθυνσης (31cm, 21cm, 15cm). 3) 

Διαθέτει μέγεθος pixel 198 μm 4) Αποδίδει 65.536Κ διαβαθμίσεις του γκρι και 

βάθος λήψης 16 bit. 5) Διαθέτει παράγοντες μεγαλύτερο από τα ζητούμενα: 

DQE ≥72% σε 0 lp/mm και MTF ≥59% σε 1 lp/mm. 6) Διαθέτει σύστημα 

επικέντρωσης με χρήση laser με ευκολία πρόσβασης από δυο διαφορετικά 

σημεία και πλεονεκτεί με πράσινο χρώμα (δεν συγχέεται με το αίμα). 7) 

Προσφέρεται έξυπνο σύστημα αποφυγής σύγκρουσης με εμπόδια (π.χ. 

χειρουργική κλίνη), που βασίζεται στην επαφή, ώστε να παρέχεται ασφάλεια 

ασθενών και προστασία εξοπλισμού. Διαθέτει προηγμένους αισθητήρες 

συγκρούσεων στον ανιχνευτή με ειδοποίηση επαφής. 8) Διαθέτει εύκολα (με 

ένα χέρι) αφαιρούμενο πλέγμα σκεδάζουσας ακτινοβολίας και ένδειξη ανάλογα 

με την τοποθέτηση. Α3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΞΟΕΙΔΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (παρ. 2.6). (συντελεστής 

βαρύτητας 10%) Βαθμός: 130, Σταθμισμένη βαθμολογία: 13 Εκτιμάται η 

υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) 

Διαθέτει μεγαλύτερη από την ζητούμενη τροχιακή ηλεκτρομηχανική κίνηση 

(orbital rotation) σε τόξο 141˚, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλος αριθμός 

προβολών. 2) Προσφέρει ακινητοποίηση σε οποιαδήποτε από τις δυνατές 

θέσεις με αξιόπιστη διάταξη, που θα περιγράφεται. Δυνατότητα αποθήκευσης 

και συγκράτησης τριών προεπιλεγμένων θέσεων, καθώς και της τελευταίας 

θέσης, συνολικά τεσσάρων θέσεων με ταχύτητα 9ο/sec. 3) Διαθέτει 

Ανεξάρτητο χειριστήριο ελέγχου της μηχανικής κίνησης τριών αξόνων 

(τροχιακή, καθ΄ ύψος και περιστροφική), με δύο τύπου χειριστήρια (μοχλού 

joystick και ισοδύναμου ψηφιακού), με τις απαραίτητες ενδείξεις που 

περιγράφονται στις τεχνικές προσφορές. Διατίθεται χειριστήριο που μπορεί να 

αναρτάται στην περιμετρική ράγα της χειρουργικής τράπεζας. 4) Συνοδεύεται 
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από προγραμματιζόμενο ασύρματο ποδοδιακόπτη ακτινοσκόπησης, 

ακτινογράφησης με δυνατότητα εναλλαγής των τρόπων λειτουργίας (mode) και 

προσφέρεται στην βασική του σύνθεση. 5) Διαθέτει κεντρικό εργονομικό 

χειριστήριο, με οθόνη αφής 15.6’’, για τον έλεγχο όλων των λειτουργειών 

καθώς και η κύρια οθόνη προβολής είναι και οθόνη χειρισμού. Διαθέτει επίσης 

και απομακρυσμένο χειριστήριο για όλες τις λειτουργίες που χρειάζονται για 

την επιτέλεση των εφαρμογών. Α4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΑΣΗΣ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (παρ. 2.7). (συντελεστής βαρύτητας 12%) 

Βαθμός: 120, Σταθμισμένη βαθμολογία: 14,4 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των 

προδιαγραφών ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Διαθέτει 

ολοκληρωμένο/ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης και προβολής στην 

ψηφιακή οθόνη καθώς και στο ψηφιακό χειριστήριο με την δόση ακτινοβολίας 

DAP (δυνατότητα διαφορετικών ενδείξεων), για συνεχή έλεγχο από τους 

χρήστες. 2) Διαθέτει τα ζητούμενα καθώς και επιπλέον προγράμματα ανά 

τρόπο λειτουργίας (Autotrack, ABS) και ψηφιακό ανιχνευτή CMOS που 

μεταδίδει το σύνολο της πληροφορίας ακόμα και στα χαμηλά προγράμματα 

δόσης ακτινοβολίας. 3) Περιλαμβάνει όλες τις ζητούμενες λειτουργίες 

ψηφιακής μεγέθυνσης έως τέσσερις φορές (4x) με ενεργή ακτινοσκόπηση σε 

οποιαδήποτε επιλεγμένη περιοχή της ακτινοσκοπικής εικόνας, ψηφιακά 

κλείστρα, δυνατότητα αναστροφής εικόνας, δυναμική μείωση θορύβου. 4) 

Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρονικών σημαδιών επί της οθόνης, με 

χρήση του χειριστηρίου αφής και της κεντρικής οθόνης προβολή με απευθείας 

χρήση του δακτύλου. Καθώς επίσης προσφέρονται και επιπλέον λειτουργίες 

(μετρήσεις αγγείων, γωνιών, κτλ.) 5) Παρέχει τη δυνατότητα Cineloop ρυθμού 

έως και 30 fps και δυνατότητα αναπαραγωγής καρέ/καρέ (ανά δευτερόλεπτο). 

6) Εκτελεί αγγειολογικές επεξεργασίες, τεχνικές μάσκας, διόρθωση (pixel shift) 

εικονοστοιχείων σε πραγματικό χρόνο, επανεπιλογή μάσκας από 

ακτινοσκόπηση ή από αποθηκευμένη εικόνα, τεχνική οριοθέτησης (land 

marking) κλπ. Επιλογή από δύο διαφορετικά χειριστήρια. 7) Διαθέτει 

δυνατότητα αποθήκευσης, ανάκλησης και επεξεργασίας τουλάχιστον 40.000 

εικόνων, καθώς και έως 8 ώρες εγγραφής δυναμικών εικόνων υψηλής 

ανάλυσης αντίστοιχης του ανιχνευτή. Διαθέτει μονάδα DVD-RW εγγραφής 

εικόνων σε DICOΜ format, για την εύκολη ανάγνωσή τους από οποιοδήποτε 
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PC. 8) Περιλαμβάνει βάση δεδομένων ασθενών, με ειδικά πακέτα 

νευροχειρουργικής και συγκεκριμένα διαθέτει δύο πακέτα Σπονδυλικής Στήλης 

και Αυχενικής μοίρας Σπονδυλικής στήλης, καθώς και αγγειοχειρουργικό 

πακέτο για εφαρμογή στην ενδοαγγειακή νευροχειρουργική. 9) διαθέτει 3 

θύρες μεταφοράς δεδομένων USB και δίκτυο Ethernet, καθώς και έξοδο δύο 

εξόδους εικόνας μία είσοδο. Α5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ CO2 (παρ. 2.8). (συντελεστής βαρύτητας 2%) Βαθμός: 100, 

Σταθμισμένη βαθμολογία: 2 Καλύπτονται πλήρως οι ελάχιστες απαιτούμενες 

από τη διακήρυξη προδιαγραφές. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ: 74,8 23/38 Β. ΟΜΑΔΑ Β1. ΧΡΟΝΟΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συντελεστής βαρύτητας 5%) Βαθμός: 100, 

Σταθμισμένη βαθμολογία: 5 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη 

διακήρυξη προδιαγραφές. Β2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (συντελεστής βαρύτητας 15%) Βαθμός: 100, Σταθμισμένη 

βαθμολογία: 15 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη διακήρυξη 

προδιαγραφές. Β3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (SERVICE) ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΩΛΗΣΗ (συντελεστής βαρύτητας 15%) Βαθμός: 100, Σταθμισμένη 

βαθμολογία: 15 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη διακήρυξη 

προδιαγραφές. Β4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ και 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ (συντελεστής βαρύτητας 5%) Βαθμός: 100, Σταθμισμένη 

βαθμολογία: 5 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη διακήρυξη 

προδιαγραφές. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ: 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ και Β΄ΟΜΑΔΑΣ: 114,8 H συνολική βαθμολογία 

της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας … είναι 114,8 2. Η τεχνική προσφορά 

της … με προσφερόμενο είδος «φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C - arm με 

Flat Panel τύπου …» κρίνεται μη αποδεκτή και ως εκ τούτου απορριπτέα, διότι 

δεν καλύπτει τις ακόλουθες ζητούμενες προδιαγραφές: 1. Στην προδιαγραφή 

2.1.1 η εταιρία … παραπέμπει σε Υπεύθυνη δήλωση του οίκου προς 

τεκμηρίωση της απαίτησης. Στην σελίδα 4 του prospectus 1 όπου αναφέρονται 

οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος, δεν αναφέρεται η λειτουργική 

δυνατότητα της συνεχούς ακτινοσκόπησης. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι 

λειτουργίες της ψηφιακής ακτινογραφίας – “single image” και της παλμικής 

ακτινοσκόπησης όπου περιγράφονται τα τεχνικά στοιχεία του πλάτους παλμού 
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-“pulse width” και των παλμών ανά δευτερόλεπτο p/s. Σε κανένα σημείο του 

prospectus δεν αντιστοιχίζεται η παραπομπή Δα5 που αναφέρεται στο φύλλο 

συμμόρφωσης και περιγράφει την συνεχή ακτινοσκόπηση. Η υπεύθυνη 

δήλωση που καταθέτει η εταιρία βρίσκεται σε αναντιστοιχία με το κατατεθειμένο 

επίσημο Prospectus No1, σελ.4 της εταιρίας και συμπεραίνεται ότι δεν διαθέτει 

την ζητούμενη λειτουργία της συνεχούς ακτινοσκόπησης. Προκύπτει επίσης 

από το εγχειρίδιο χρήσης ότι η συνεχής ακτινοσκόπησης δεν περιγράφεται σε 

κανένα σημείο του. Συγκεκριμένα στην σελίδα 11 του εγχειρίδιου όπου 

περιγράφονται οι δυνατότητες λειτουργίας του συστήματος αναφέρεται η 

επιλογή μόνο της παλμικής ακτινοσκόπησης (fluoroscopy), και περαιτέρω στην 

σελίδα 292 αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της (p/s). 2. Στην 

προδιαγραφή 2.2.1, η εταιρία ….στην σελίδα 4 του prospectus 1 αναφέρει ότι 

η ισχύς είναι 12kW βάσει του διεθνούς διαπιστευμένου προτύπου λειτουργίας 

IEC 60613, προκειμένου το ακτινοσκοπικό μηχάνημα να λειτουργεί με 

ασφάλεια, αδιάλειπτα και σε όλες τις ζητούμενες λειτουργίες όπως ζητείται από 

την τεχνική προδιαγραφή. Σύμφωνα με την ελάχιστη απαίτηση της 

προδιαγραφής το σύστημα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 15kW και όχι - 

όπως αναφέρεται - στιγμιαία μέγιστη “peak” ισχύ 15kW. Από το εγχειρίδιο 

χρήσης και συγκεκριμένα στην σελίδα 310 όπου αναλύονται τα στοιχεία της 

γεννήτριας προκύπτει ότι η πραγματική ισχύς και λειτουργίας του συστήματος 

είναι τα 12kW και όχι τα 15kW όπως αναφέρεται. To τελευταίο διαπιστώνεται 

από το γεγονός ότι η εταιρία προσφέρει το μέγιστο στιγμιαίο όριο λειτουργίας 

του συστήματος και όχι το ελάχιστο ζητούμενο για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα και σε σύγκριση με την βαθμονομημένη πραγματική ισχύ. 3. Στην 

προδιαγραφή 2.2.3, η εταιρία … .στη σελίδα 3, του prospectus 1 δεν 

τεκμηριώνεται ότι διαθέτει τα διαφράγματα τύπου ίριδας με την αντίστοιχη 

διάμετρο που αναφέρει. Διαπιστώθηκε ότι διαθέτει διαφράγματα ορθογώνια και 

θυριδωτά και όχι τύπου ίριδας όπως ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή. 

Εσφαλμένα αναφέρεται ότι προσφέρονται στο ΦΣ, στην παραπομπή και 

αντιστοίχως στην υπεύθυνη δήλωση η οποία δεν συνιστά νόμιμο τρόπο 

τεκμηρίωσης του χαρακτηριστικού. Από το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφεται ότι 

τα διαφράγματα (σελ.128) που διατίθενται δεν είναι τύπου ίριδας όπως ζητείται 

από την τεχνική προδιαγραφή. 4. Στην προδιαγραφή 2.5.7, ζητείται σύστημα 

αποφυγής σύγκρουσης με εμπόδια. Η εταιρία … παραπέμποντας στη σελίδα 
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71, του prospectus 2 αναφέρει ότι διαθέτει τέτοιο σύστημα το οποίο όμως δεν 

είναι «έξυπνο» (αυτόματο) απλά περιγράφεται η μηχανοκίνητη λειτουργία του 

συστήματος. Εφόσον διατίθεται σύστημα αποφυγής σύγκρουσης εμπόδια (πχ 

χειρουργική κλίνη) θα πρέπει να παρέχεται «έξυπνο» (αυτόματο) προκειμένου 

να προστατεύεται η ασφάλεια των ασθενών και η προστασία του εξοπλισμού 

σύμφωνα και με την τεχνική προδιαγραφή. Αντίθετα αναφέρεται ότι υπάρχει 

ρίσκο συντριβής και σύγκρουσης κατά την μηχανοκίνητη λειτουργία και ο ίδιος 

ο χειριστής θα χρειαστεί να προσέχει τον εξοπλισμό και τους ασθενείς. Δεν 

προσφέρεται σύστημα που να προστατεύει ακούσια όπως περιγράφεται από 

την τεχνική προδιαγραφή. Η υπεύθυνη δήλωση δεν συνιστά νόμιμο τρόπο 

τεκμηρίωσης του ζητούμενου τεχνικού χαρακτηριστικού. 5. Στην προδιαγραφή 

2.7.10, ζητείται να περιλαμβάνεται βάση δεδομένων ασθενών, με ειδικά 

πακέτα νευροχειρουργικής, που να απαριθμούνται αναλυτικά προς 

αξιολόγηση στις τεχνικές προσφορές. Η εταιρία … .παραπέμποντας στη 

σελίδα 3, του prospectus 1 και στις σελίδες 290-292, 294-296 του prospectus 

2 παραπέμπει σε πακέτα επεμβατικής χειρουργικής αλλά δεν αναφέρει 

συγκεκριμένα πακέτα νευροχειρουργικής προκειμένου να αξιολογηθούν στην 

τεχνική προσφορά. Η παραπομπή στην υπεύθυνη δήλωση δεν συνιστά νόμιμο 

τρόπο τεκμηρίωσης του ζητούμενου τεχνικού χαρακτηριστικού.». Όσον αφορά 

το τμήμα της σύμβασης με συστημικό αριθμό … κρίθηκε ότι : «Από τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των 

συμμετεχουσών εταιρειών, η επιτροπή διαπιστώνει τα εξής: 1. Τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές της … με 

προσφερόμενο είδος φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM (καρδιολογικής 

χρήσης, … του οίκου …, … πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα, η βαθμολογία της επιτροπής για τις προσφορές των εταιρειών, 

λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της διακήρυξης διαμορφώνεται ως εξής: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ … φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM 

(καρδιολογικής χρήσης, … … Α. ΟΜΑΔΑ Α1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ –Χ (παρ. 2). 

(συντελεστής βαρύτητας 12%) Βαθμός: 115, Σταθμισμένη βαθμολογία: 13,8 

Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως προς το ότι το 

προσφερόμενο είδος: 1) Η απόδοση της γεννήτριας κατά τις λειτουργίες της 

είναι 15 kW, και φτάνει έως 30kW ισοδύναμης εικόνας για άριστη ποιότητα 
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εικόνας και μειωμένης δόσης ακτινοβολίας. Το ρεύμα ακτινοσκόπησης μιας 

λήψης φτάνει έως τα 150mA. 2) Το εύρος παλμού (pulse width) παλμικής 

έκθεσης, μεταβάλλεται και να είναι το μικρότερο δυνατό, της τάξεως των 9 

msec, για την επίτευξη εικόνας χωρίς παράσιτα κίνησης. 3) Κατά την παλμική 

λήψη επιτυγχάνεται μεγάλο εύρος με ρυθμούς ικανούς για τη μείωση της 

δόσης στον εξεταζόμενο τουλάχιστον 30 p/s, καθώς επίσης και τη βέλτιστη 

ποιότητα εικόνας. 4) Διαθέτει ποδοδιακόπτη ελέγχου ακτινοσκόπησης και 

ακτινογράφησης με επιλογή τον διαφορετικών τρόπων λειτουργίας 5) Διαθέτει 

σύγχρονο χειριστήριο 15,6’’ και η οθόνη προβολής διαθέτει και χειρισμό με 

ενδείξεις απεικονιζόμενες ψηφιακά (kV, mAs, pulse rate κλπ.) φιλικό προς τον 

χρήστη. 6) Διαθέτει ολοκληρωμένο/ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης και 

προβολής στην ψηφιακή οθόνη καθώς και στο ψηφιακό χειριστήριο με την 

δόση ακτινοβολίας DAP (δυνατότητα διαφορετικών ενδείξεων), για συνεχή 

έλεγχο από τους χρήστες. Α2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (παρ. 3). (συντελεστής 

βαρύτητας 12%) Βαθμός: 120, Σταθμισμένη βαθμολογία: 14,4 Εκτιμάται η 

υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Η 

ακτινολογική λυχνία είναι ανάλογης και υψηλής απόδοσης ισχύος (22,5kW). 2) 

Διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος με θερμοαπαγωγή φτάνει 

πάνω από 400W, για την απρόσκοπτη διενέργεια μεγάλης διάρκειας 

ακτινοσκόπησης, δίχως μεταβολή στην ποιότητα της εικόνας. 3) Διαθέτει 

προηγμένο ενεργό σύστημα ψύξης για την απρόσκοπτη λειτουργία μεγάλης 

διάρκειας ακτινοσκόπησης δίχως μεταβολή στην ποιότητα της εικόνας 

προκειμένου να διενεργούνται χωρίς διακοπή πολύπλοκες επεμβάσεις. 

Επιτυγχάνεται η μέγιστη ψύξη της ανόδου και της λυχνίας που δύναται να 

φθάσουν τις παρακάτω αντίστοιχες τιμές απαγωγής θερμότητας: 85,000 

HU/min και 34,000 HU/min (405W). 4) Διαθέτει συνολικό φίλτρο 6.0 mm Al. 5) 

Κατά την ακτινοσκόπηση η δόση που εκπέμπεται είναι η μικρότερη δυνατή και 

αναφέρεται το εύρος τιμών για όλους τους τρόπους λειτουργίας. Α3. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (παρ. 4). (συντελεστής βαρύτητας 4%) 

Βαθμός: 110, Σταθμισμένη βαθμολογία: 4,4 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των 

προδιαγραφών ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Διαθέτει 

διαφράγματα ορθογώνια και τύπου ίριδας, με δυνατότητα περιστροφής και 
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εικονικής προτοποθέτησης για την αποφυγή ακτινοβολίας 2) Διαθέτει 

δυνατότητα τοποθέτησης. Διαθέτει μέθοδο αυτόματης προσαρμογής των 

παραμέτρων μέσω των προγραμμάτων ABS, Autotrack που περιγράφονται. 3) 

Διαθέτει τεχνολογία με πρόγραμμα χαμηλής δόσης (Low dose), τα λογισμικά 

προγράμματα Αυτόματης ανίχνευσης (Autotrack) και σταθεροποίησης της 

φωτεινότητας (ABS) και το ψηφιακό ανιχνευτή CMOS που μεταδίδει το σύνολο 

της πληροφορίας ακόμα και στα χαμηλότερα προγράμματα δόσης. Α4. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (παρ. 5). (συντελεστής βαρύτητας 12%) Βαθμός: 115, 

Σταθμισμένη βαθμολογία: 13,8 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών 

ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Διαθέτει σύστημα προηγμένης 

τεχνολογίας με ψηφιακό ανιχνευτή (flat detector) 31 cm X 31 cm, τεχνολογίας 

CMOS υψηλής ευκρίνειας, και ενεργής μήτρας 1548 x 1524, με 

χαρακτηριστικά πάνω από τα ζητούμενα. (Μεγαλύτερος ανιχνευτής, ενεργή 

μήτρα, οπτική ενεργή μεγέθυνση και πρωτόκολλα μειωμένη δόσης για όλους 

τους τρόπους λειτουργίας. 2) Διαθέτει μεγαλύτερη από τα ζητούμενα υψηλή 

ανάλυση 2,7lp/mm στο αρχικό πεδίο των 31cm. Φτάνει δε έως και 2,9 lp/mm 

στο πεδίο των 15cm, χωρίς διαδικασία οπτικής μεγέθυνσης για όλους τους 

τρόπους λειτουργίας. 3) Διαθέτει υψηλό παράγοντα μετατροπής ακτινοβολίας 

(DQE) σε σήμα, DQE 72% μεγαλύτερο από το ζητούμενο. 4) Διαθέτει σύστημα 

επικέντρωσης με χρήση laser με ευκολία πρόσβαση από δυο διαφορετικά 

σημεία και πλεονεκτεί με πράσινο χρώμα (δεν συγχέεται με το αίμα). Α5. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (παρ. 6). (συντελεστής βαρύτητας 4%) Βαθμός: 110, 

Σταθμισμένη βαθμολογία: 4,4 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως 

προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Διαθέτει μεγαλύτερο από τα ζητούμενα 

monitor αφής 32’’, εικόνα καθαρής διαμέτρου 35 εκατοστών. Η οθόνη είναι 

επίπεδης τεχνολογίας, τύπου TFT, υψηλότατης ευκρίνειας 4Κ (Ultra High 

definition), 3840 x 2160 HD, υψηλής φωτεινότητας 600 cd/m2, Το λογισμικό 

είναι πολύ σε εύχρηστο περιβάλλον με δυνατότητα πολυεπεξεργασίας. 2) 

Διαθέτει δυνατότητα πολλαπλή μετακίνηση του μόνιτορ στους τρείς άξονες 

καθώς και περιστροφής, πρόσθιας-οπίσθιας κλίσης (tilt). 3) Διαθέτει 

χειριστήριο 15,6’’ και οθόνη προβολής με χρήση χειριστηρίου σύγχρονης 

τεχνολογίας με όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου λειτουργίας του 
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συγκροτήματος. Προσφέρονται δύο τρόποι χειρισμού όλου του συστήματος σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της κεντρικής οθόνης προβολής ή και 

μέσω του σύγχρονου χειριστηρίου αφής. Α6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (παρ. 7). (συντελεστής βαρύτητας 8%) Βαθμός: 

110, Σταθμισμένη βαθμολογία: 8,8 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των 

προδιαγραφών ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Διαθέτει 

περισσότερα από τα ζητούμενα προγράμματα (9) με μεγάλο αριθμό 

ανατομικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα γενικής χρήσης, ορθοπεδικό, 

παιδιατρικό και σπονδυλικής στήλη, αγγειοχειρουργικό, καρδιολογικό και 

παρακολούθησης έγχυσης. Να διαθέτει προγράμματα ανάδειξης μεταλλικών 

και άλλων προσθετικών στοιχείων. 2) Διαθέτει συχνότητα λήψης και 

απόκτησης εικόνων με ρυθμό τουλάχιστον 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο για τη 

συνεχή και παλμική ακτινοσκόπηση. 3) Διαθέτει περισσότερες λειτουργίες από 

τις ζητούμενες όπως μέγιστη αδιαφάνεια, αρνητική προβολή, αυτόματη 

αποθήκευση της επεξεργασίας των εικόνων με τις ίδιες ρυθμίσεις για όλη την 

εξέταση. 4) Διαθέτει περισσότερα από το ζητούμενο ψηφιακό ενεργό zoom 

(live zoom) ακτινοσκόπησης τετραπλής (4x) μεγέθυνσης. 5) Διαθέτει 3 εξόδους 

USB, για την εγγραφή εικόνων σε multimedia format 6) Διαθέτει απεικόνιση 

μιας συγκρατημένης εικόνας στο ένα μόνιτορ και παράλληλα στο άλλο μόνιτορ 

την εικόνα πραγματικού χρόνου (real time). Διαθέτει επιπλέον προβολή της 

ζωντανής εικόνας στην χειριστήριο. 7) Διαθέτει δύο συστήματα αποκοπής 

κινητικής ασάφειας (MTS, DRM) Α7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ και ΒΡΑΧΙΟΝΑ C-ARM 

(παρ. 8). (συντελεστής βαρύτητας 8%) Βαθμός: 115, Σταθμισμένη βαθμολογία: 

9,2 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως προς το ότι το 

προσφερόμενο είδος: 1) Το τροχήλατο είναι πολύ εύχρηστο ευκίνητο με 

βραχίονα τύπου C- ARM καλά ισοζυγισμένο. 2) Έχει ωφέλιμο χώρο μεταξύ 

του ανιχνευτή και της λυχνίας 79 cm. 3) Διαθέτει πολύ μεγάλο βάθος τόξου 

84cm 4) Διαθέτει δυνατότητα μεγάλης τροχιακής κίνησης (orbital), 145ο και 

που εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προβολών ικανό για απεικόνιση όλων των 

σπλαγχνικών αγγείων και των αγγείων του τραχήλου. 5) Διαθέτει οριζόντια 

ολίσθηση βραχίονα 20cm. 6) Διαθέτει μεγαλύτερο από το ζητούμενο 

χειριστήριο ελέγχου ακτινοσκόπησης με οθόνη αφής 15,6'', ,με μεγάλη 
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δυνατότητα περιστροφής 270ο καθώς και κλίσης (tilt) έτσι ώστε ο ίδιος ο 

χειρουργός από το πεδίο να χειρίζεται το σύστημα. Παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα μέσω της βασικής οθόνης προβολής/χειρισμού 32’’ να χειρίζεται 

αμφίδρομα το σύστημα σε σχέση και με το χειριστήριο. ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ: 68,8 Β. ΟΜΑΔΑ Β1. 

ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

Βαθμός: 100, Σταθμισμένη βαθμολογία: 5 Καλύπτονται οι ελάχιστες 

απαιτούμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές. Β2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (συντελεστής βαρύτητας 15%) Βαθμός: 100, 

Σταθμισμένη βαθμολογία: 15 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη 

διακήρυξη προδιαγραφές. Β3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (SERVICE) ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (συντελεστής βαρύτητας 15%) Βαθμός: 100, Σταθμισμένη 

βαθμολογία: 15 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη διακήρυξη 

προδιαγραφές. Β4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ και 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ (συντελεστής βαρύτητας 5%) Βαθμός: 100, Σταθμισμένη 

βαθμολογία: 5 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη διακήρυξη 

προδιαγραφές. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ: 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ και Β΄ΟΜΑΔΑΣ: 108,8 H συνολική βαθμολογία 

της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας …είναι 108,8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ … Ακτινοσκοπικό τροχήλατο συγκρότημα τύπου C-ARM, … Η 

τεχνική προσφορά της … με προσφερόμενο είδος «Ακτινοσκοπικό τροχήλατο 

συγκρότημα τύπου C-ARM, …» κρίνεται μη αποδεκτή και ως εκ τούτου 

απορριπτέα, διότι δεν καλύπτει τις ακόλουθες ζητούμενες προδιαγραφές: 1. 

Στην προδιαγραφή 1.4, η εταιρία … στις σελίδες 4 και 12 του prospectus 1 δεν 

παραπέμπει στην συνεχή ακτινοσκόπηση με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο αλλά 

στην παλμική ακτινοσκόπηση. Σε αυτήν περιγράφεται πλάτος παλμού “pulse 

width” το οποίο είναι χαρακτηριστικό της παλμικής ακτινοσκόπησης καθώς και 

της στιγμιαίας ακτινογράφησης “Single Image”. Επιπρόσθετα στο εγχειρίδιο 

χρήσης δεν περιγράφεται και δεν προσφέρεται συνεχής ακτινοσκόπηση με 

αντίστοιχη περιγραφή των καρέ εικόνων ανά δευτερόλεπτο (fps) και είναι εκτός 

της τεχνικής προδιαγραφής. 2. Στην προδιαγραφή 2.3, η εταιρία … .στις 

σελίδες 4 και 12 του prospectus 1 αναφέρει ισχύς 12kW βάσει του διεθνούς 

διαπιστευμένου προτύπου, ως οφείλει, προκειμένου το ακτινοσκοπικό 

μηχάνημα να λειτουργεί με ασφάλεια και αδιάλειπτα με άριστη ποιότητα 
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εικόνας όπως ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή. Σύμφωνα με την 

ελάχιστη απαίτηση της προδιαγραφής το σύστημα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

15kW και όχι να έχει μέγιστη στιγμιαία ισχύ 15kW προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στην απαίτηση των καρδιαγγειακών επεμβάσεων. Περαιτέρω 

από το εγχειρίδιο χρήσης και συγκεκριμένα στην σελίδα 310, 311 

περιγράφεται η ισχύς του συστήματος η οποία αναφέρεται ότι είναι 12kW 

στους τρόπους λειτουργίας, ενώ η ισχύς 15kW είναι στιγμιαία και μέγιστη. 3. 

Στην προδιαγραφή 4.1, ζητείται να διαθέτει διαφράγματα ορθογώνια και τύπου 

ίριδας, με δυνατότητα περιστροφής. Η εταιρία ….στη σελίδα 3 και 13, του 

prospectus 1 δεν προσφέρει διαφράγματα τύπου ίριδας όπως ζητείται από την 

τεχνική προδιαγραφή. Προσφέρει διαφράγματα ορθογώνια – “rectangular” και 

θυριδωτά – “slot” και όχι τύπου ίριδας και είναι εκτός της τεχνικής 

προδιαγραφής. 4. Στην προδιαγραφή 4.2, ζητείται Να διαθέτει περιστρεφόμενο 

ημιδιαπερατό διάφραγμα. Η εταιρία … .στη σελίδα 3 και 13, του prospectus 1 

δεν προσφέρει περιστρεφόμενο ημιδιαπερατό διάφραγμα όπως ζητείται από 

την τεχνική προδιαγραφή. Προσφέρει διαφράγματα ορθογώνια – “rectangular” 

και θυριδωτά – “slot” και όχι ημιδιαπερατά και είναι εκτός τεχνικής 

προδιαγραφής. 5. Στην προδιαγραφή 5.3, ζητείται το σύστημα να διαθέτει 

υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 2,5 lp/mm και υψηλό δυναμικό εύρος, τα οποία 

να αναφερθούν προς αξιολόγηση. Η εταιρία … στη σελίδα 6, του prospectus 1 

και στην σελίδα 56 στο prospectus 2 δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει 

υψηλή ανάλυση με το κατ’ ελάχιστον όριο ανάλυσης 2,5 lp/m. Προσφέρει 

σύστημα που διαθέτει ελάχιστη ανάλυση 1.8lp/mm η οποία λειτουργεί κατά την 

ακτινοσκόπηση. Ενώ η προσφερόμενη ανάλυση των 3.1lp/mm είναι η μέγιστη 

του συστήματος και πραγματοποιείται μόνο με την τεχνική μεγέθυνσης. Λόγω 

των ανωτέρω η εταιρία… … .είναι εκτός τεχνικής προδιαγραφής. 6. Στην 

προδιαγραφή 6.2, ζητείται να έχει την δυνατότητα για μετακίνηση των μόνιτορ 

στους τρεις άξονες καθώς και περιστροφής, πρόσθιας - οπίσθιας κλίσης (tilt). 

Η εταιρία… … .στη σελίδα 9, και 10 του prospectus 1 αναφέρει εσφαλμένα ότι 

πληροί την προδιαγραφή, ενώ αντίθετα περιγράφει ότι δεν χρειάζεται η 

δυνατότητα της πρόσθιας – οπίσθιας κλήσης. Προσφέρει σύστημα που δεν 

διαθέτει καθόλου την δυνατότητα μετακίνησης των μόνιτορ ενώ εσφαλμένα 

αναφέρει ότι έχει δυνατότητα μετακίνησης των μόνιτορ. Λόγω των ανωτέρω η 

εταιρία… … είναι εκτός τεχνικής προδιαγραφής. 7. Στην προδιαγραφή 7.1, 
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ζητείται να διαθέτει μήτρα επεξεργασίας τουλάχιστον 1,5k x 1,5k για την 

πληρέστερη εκμετάλλευση της διαγνωστικής πληροφορίας.. Η εταιρία … στην 

υπεύθυνη δήλωση της αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή με μήτρα 

επεξεργασίας 1.9Κ × 1.9Κ, ενώ δεν περιγράφεται και δεν συμπεραίνεται από 

τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια της. Αντίθετα η συγκεκριμένη τιμή αναφέρεται 

στον μήτρα του ανιχνευτή και όχι στο ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας όπως 

ρητά ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή. Λόγω των ανωτέρω η εταιρία … 

είναι εκτός τεχνικής προδιαγραφής. 8. Στην προδιαγραφή 7.3, ζητείται να 

διαθέτει συχνότητα λήψης και απόκτησης εικόνων με ρυθμό τουλάχιστον 25 

εικόνες ανά δευτερόλεπτο για τη συνεχή και παλμική ακτινοσκόπηση. Η εταιρία 

… .στη σελίδα 4, του prospectus 1 και στην 292 του prospectus 2 δεν 

αναφέρει ότι διαθέτει συχνότητα λήψης και απόκτησης εικόνων με ρυθμό 

τουλάχιστον 25 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Αναφέρει την λήψη και απόκτηση 

εικόνων μόνο για την παλμική ακτινοσκόπηση και όχι για την συνεχή σύμφωνα 

και την προδιαγραφή 1.4. Λόγω των ανωτέρω η εταιρία … είναι εκτός τεχνικής 

προδιαγραφής. 9. Στην προδιαγραφή 7.4, ζητείται να διαθέτει (σύστημα 

ψηφιακού σχεδιασμού στην εικόνα λήψης πάνω στην κύρια οθόνη 

παρακολούθησης…). Η εταιρία …, στη σελίδα 14 και 16, του prospectus 1 δεν 

αναφέρει ότι διαθέτει σύστημα ψηφιακού σχεδιασμού στην εικόνα λήψης πάνω 

στην κύρια οθόνη παρακολούθησης. Αντίθετα ελέγχοντας τα επίσημα τεχνικά 

φυλλάδια και συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο χρήσης, σελ. 157, αναφέρει ότι 

διαθέτει σύστημα ψηφιακού σχεδιασμού πάνω στο χειριστήριο και στην κυρία 

οθόνη παρακολούθησης. Λόγω των ανωτέρω η εταιρία … είναι εκτός τεχνικής 

προδιαγραφής. 10. Στην προδιαγραφή 7.9, ζητείται να διαθέτει ψηφιακό 

ενεργό zoom ακτινοσκόπησης τουλάχιστον διπλής μεγέθυνσης, χωρίς τη 

μεταβολή των στοιχείων ακτινοσκόπησης, σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη 

περιοχή της ακτινοσκοπικής εικόνας, χωρίς τη μετακίνηση του βραχίονα αλλά 

με ψηφιακή μετακίνηση για την αποφυγή της σκεδάζουσας ακτινοβολίας και 

της δόσης. Η εταιρία … στη σελίδα 6 και 14, του prospectus 1 δεν αναφέρει ότι 

διαθέτει ψηφιακό ενεργό zoom ακτινοσκόπησης, χωρίς τη μεταβολή των 

στοιχείων ακτινοσκόπησης αλλά προσφέρει zoom χωρίς την χρήση 

ακτινοσκόπησης έτσι ώστε να αποφεύγεται η σκεδάζουσα ακτινοβολία και η 

δόση». Τέλος, όσον αφορά το τμήμα της σύμβασης με συστημικό αριθμό … 

κρίθηκε ότι : «Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
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τεχνικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών, η επιτροπή διαπιστώνει 

τα εξής: 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές της … με 

προσφερόμενο είδος φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM (ορθοπαιδικής 

χρήσης, … του οίκου …,… πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα, η βαθμολογία της επιτροπής για τις προσφορές των εταιρειών, 

λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της διακήρυξης διαμορφώνεται ως εξής: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ … φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM 

(ορθοπαιδικής χρήσης), … Α. ΟΜΑΔΑ Α1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ –Χ (παρ. 2). 

(συντελεστής βαρύτητας 12%) Βαθμός: 115, Σταθμισμένη βαθμολογία: 13,8 

Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως προς το ότι το 

προσφερόμενο είδος: 1) Η απόδοση της γεννήτριας κατά τις λειτουργίες της 

είναι 15 kW, και φτάνει έως 30kW ισοδύναμης εικόνας για άριστη ποιότητα 

εικόνας και μειωμένης δόσης ακτινοβολίας. Το ρεύμα ακτινοσκόπησης μιας 

λήψης φτάνει έως τα 150mA. 2) Το εύρος παλμού (pulse width) παλμικής 

έκθεσης, μεταβάλλεται και να είναι το μικρότερο δυνατό, της τάξεως των 9 

msec, για την επίτευξη εικόνας χωρίς παράσιτα κίνησης. 3) Κατά την παλμική 

λήψη επιτυγχάνεται μεγάλο εύρος με ρυθμούς ικανούς για τη μείωση της 

δόσης στον εξεταζόμενο τουλάχιστον 30 p/s, καθώς επίσης και τη βέλτιστη 

ποιότητα εικόνας. 4) Διαθέτει ποδοδιακόπτη ελέγχου ακτινοσκόπησης και 

ακτινογράφησης με επιλογή τον διαφορετικών τρόπων λειτουργίας 5) Διαθέτει 

σύγχρονο χειριστήριο 15,6’’ και η οθόνη προβολής διαθέτει και χειρισμό με 

ενδείξεις απεικονιζόμενες ψηφιακά (kV, mAs, pulse rate κλπ.) φιλικό προς τον 

χρήστη. 6) Διαθέτει ολοκληρωμένο/ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης και 

προβολής στην ψηφιακή οθόνη καθώς και στο ψηφιακό χειριστήριο με την 

δόση ακτινοβολίας DAP (δυνατότητα διαφορετικών ενδείξεων), για συνεχή 

έλεγχο από τους χρήστες. Α2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (παρ. 3). (συντελεστής 

βαρύτητας 12%) Βαθμός: 120, Σταθμισμένη βαθμολογία: 14,4 Εκτιμάται η 

υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Η 

ακτινολογική λυχνία είναι ανάλογης και υψηλής απόδοσης ισχύος (22,5kW). 2) 

Διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα περιβλήματος με θερμοαπαγωγή φτάνει 

πάνω από 400W, για την απρόσκοπτη διενέργεια μεγάλης διάρκειας 

ακτινοσκόπησης, δίχως μεταβολή στην ποιότητα της εικόνας. 3) Διαθέτει 
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προηγμένο ενεργό σύστημα ψύξης για την απρόσκοπτη λειτουργία μεγάλης 

διάρκειας ακτινοσκόπησης δίχως μεταβολή στην ποιότητα της εικόνας 

προκειμένου να διενεργούνται χωρίς διακοπή πολύπλοκες επεμβάσεις. 

Επιτυγχάνεται η μέγιστη ψύξη της ανόδου και της λυχνίας που δύναται να 

φθάσουν τις παρακάτω αντίστοιχες τιμές απαγωγής θερμότητας: 85,000 

HU/min και 34,000 HU/min (405W). 4) Διαθέτει συνολικό φίλτρο 6.0 mm Al. 5) 

Κατά την ακτινοσκόπηση η δόση που εκπέμπεται είναι η μικρότερη δυνατή και 

αναφέρεται το εύρος τιμών για όλους τους τρόπους λειτουργίας. Α3. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (παρ. 4). (συντελεστής βαρύτητας 4%) 

Βαθμός: 110, Σταθμισμένη βαθμολογία: 4,4 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των 

προδιαγραφών ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Διαθέτει 

διαφράγματα ορθογώνια και τύπου ίριδας, με δυνατότητα περιστροφής και 

εικονικής προτοποθέτησης για την αποφυγή ακτινοβολίας 2) Διαθέτει 

δυνατότητα τοποθέτησης. Διαθέτει μέθοδο αυτόματης προσαρμογής των 

παραμέτρων μέσω των προγραμμάτων ABS, Autotrack που περιγράφονται. 3) 

Διαθέτει τεχνολογία με πρόγραμμα χαμηλής δόσης (Low dose), τα λογισμικά 

προγράμματα Αυτόματης ανίχνευσης (Autotrack) και σταθεροποίησης της 

φωτεινότητας (ABS) και το ψηφιακό ανιχνευτή CMOS που μεταδίδει το σύνολο 

της πληροφορίας ακόμα και στα χαμηλότερα προγράμματα δόσης. Α4. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (παρ. 5). (συντελεστής βαρύτητας 12%) Βαθμός: 115, 

Σταθμισμένη βαθμολογία: 13,8 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών 

ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Διαθέτει σύστημα προηγμένης 

τεχνολογίας με ψηφιακό ανιχνευτή (flat detector) 31 cm X 31 cm, τεχνολογίας 

CMOS υψηλής ευκρίνειας, και ενεργής μήτρας 1548 x 1524, με 

χαρακτηριστικά πάνω από τα ζητούμενα. (Μεγαλύτερος ανιχνευτής, ενεργή 

μήτρα, οπτική ενεργή μεγέθυνση και πρωτόκολλα μειωμένη δόσης για όλους 

τους τρόπους λειτουργίας. 2) Διαθέτει μεγαλύτερη από τα ζητούμενα υψηλή 

ανάλυση 2,7lp/mm στο αρχικό πεδίο των 31cm. Φτάνει δε έως και 2,9 lp/mm 

στο πεδίο των 15cm, χωρίς διαδικασία οπτικής μεγέθυνσης για όλους τους 

τρόπους λειτουργίας. 3) Διαθέτει υψηλό παράγοντα μετατροπής ακτινοβολίας 

(DQE) σε σήμα, DQE 72% μεγαλύτερο από το ζητούμενο. 4) Διαθέτει σύστημα 

επικέντρωσης με χρήση laser με ευκολία πρόσβαση από δυο διαφορετικά 
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σημεία και πλεονεκτεί με πράσινο χρώμα (δεν συγχέεται με το αίμα). Α5. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (παρ. 6). (συντελεστής βαρύτητας 4%) Βαθμός: 110, 

Σταθμισμένη βαθμολογία: 4,4 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως 

προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Διαθέτει μεγαλύτερο από τα ζητούμενα 

monitor αφής 32’’, εικόνα καθαρής διαμέτρου 35 εκατοστών. Η οθόνη είναι 

επίπεδης τεχνολογίας, τύπου TFT, υψηλότατης ευκρίνειας 4Κ (Ultra High 

definition), 3840 x 2160 HD, υψηλής φωτεινότητας 600 cd/m2, Το λογισμικό 

είναι πολύ σε εύχρηστο περιβάλλον με δυνατότητα πολυεπεξεργασίας. 2) 

Διαθέτει δυνατότητα πολλαπλή μετακίνηση του μόνιτορ στους τρείς άξονες 

καθώς και περιστροφής, πρόσθιας-οπίσθιας κλίσης (tilt). 3) Διαθέτει 

χειριστήριο 15,6’’ και οθόνη προβολής με χρήση χειριστηρίου σύγχρονης 

τεχνολογίας με όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου λειτουργίας του 

συγκροτήματος. Προσφέρονται δύο τρόποι χειρισμού όλου του συστήματος σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της κεντρικής οθόνης προβολής ή και 

μέσω του σύγχρονου χειριστηρίου αφής. Α6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (παρ. 7). (συντελεστής βαρύτητας 8%) Βαθμός: 

110, Σταθμισμένη βαθμολογία: 8,8 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των 

προδιαγραφών ως προς το ότι το προσφερόμενο είδος: 1) Διαθέτει 

περισσότερα από τα ζητούμενα προγράμματα (9) με μεγάλο αριθμό 

ανατομικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα γενικής χρήσης, ορθοπεδικό, 

παιδιατρικό και σπονδυλικής στήλη, αγγειοχειρουργικό, καρδιολογικό και 

παρακολούθησης έγχυσης. Να διαθέτει προγράμματα ανάδειξης μεταλλικών 

και άλλων προσθετικών στοιχείων. 2) Διαθέτει συχνότητα λήψης και 

απόκτησης εικόνων με ρυθμό τουλάχιστον 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο για τη 

συνεχή και παλμική ακτινοσκόπηση. 3) Διαθέτει περισσότερες λειτουργίες από 

τις ζητούμενες όπως μέγιστη αδιαφάνεια, αρνητική προβολή, αυτόματη 

αποθήκευση της επεξεργασίας των εικόνων με τις ίδιες ρυθμίσεις για όλη την 

εξέταση. 4) Διαθέτει περισσότερα από το ζητούμενο ψηφιακό ενεργό zoom 

(live zoom) ακτινοσκόπησης τετραπλής (4x) μεγέθυνσης. 5) Διαθέτει 3 εξόδους 

USB, για την εγγραφή εικόνων σε multimedia format 6) Διαθέτει απεικόνιση 

μιας συγκρατημένης εικόνας στο ένα μόνιτορ και παράλληλα στο άλλο μόνιτορ 

την εικόνα πραγματικού χρόνου (real time). Διαθέτει επιπλέον προβολή της 



Αριθμός απόφασης:773/2022 
 

20 
 

ζωντανής εικόνας στην χειριστήριο. 7) Διαθέτει δύο συστήματα αποκοπής 

κινητικής ασάφειας (MTS, DRM) Α7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ και 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ και ΒΡΑΧΙΟΝΑ C-ARM 

(παρ. 8). (συντελεστής βαρύτητας 8%) Βαθμός: 115, Σταθμισμένη βαθμολογία: 

9,2 Εκτιμάται η υπερκάλυψη των προδιαγραφών ως προς το ότι το 

προσφερόμενο είδος: 1) Το τροχήλατο είναι πολύ εύχρηστο ευκίνητο με 

βραχίονα τύπου C- ARM καλά ισοζυγισμένο. 2) Έχει ωφέλιμο χώρο μεταξύ 

του ανιχνευτή και της λυχνίας 79 cm. 3) Διαθέτει πολύ μεγάλο βάθος τόξου 

84cm 4) Διαθέτει δυνατότητα μεγάλης τροχιακής κίνησης (orbital), 145ο και 

που εξασφαλίζει μεγάλο αριθμό προβολών ικανό για απεικόνιση όλων των 

σπλαγχνικών αγγείων και των αγγείων του τραχήλου. 5) Διαθέτει οριζόντια 

ολίσθηση βραχίονα 20cm. 6) Διαθέτει μεγαλύτερο από το ζητούμενο 

χειριστήριο ελέγχου ακτινοσκόπησης με οθόνη αφής 15,6'', ,με μεγάλη 

δυνατότητα περιστροφής 270ο καθώς και κλίσης (tilt) έτσι ώστε ο ίδιος ο 

χειρουργός από το πεδίο να χειρίζεται το σύστημα. Παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα μέσω της βασικής οθόνης προβολής/χειρισμού 32’’ να χειρίζεται 

αμφίδρομα το σύστημα σε σχέση και με το χειριστήριο. ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ: 68,8 Β. ΟΜΑΔΑ Β1. 

ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

Βαθμός: 100, Σταθμισμένη βαθμολογία: 5 Καλύπτονται οι ελάχιστες 

απαιτούμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές. Β2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (συντελεστής βαρύτητας 15%) Βαθμός: 100, 

Σταθμισμένη βαθμολογία: 15 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη 

διακήρυξη προδιαγραφές. Β3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (SERVICE) ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (συντελεστής βαρύτητας 15%) Βαθμός: 100, Σταθμισμένη 

βαθμολογία: 15 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη διακήρυξη 

προδιαγραφές. Β4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ και 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ (συντελεστής βαρύτητας 5%) Βαθμός: 100, Σταθμισμένη 

βαθμολογία: 5 Καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη διακήρυξη 

προδιαγραφές. ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ: 40 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ και Β΄ΟΜΑΔΑΣ: 108,8 H συνολική βαθμολογία 

της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας …είναι 108,8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ … Ακτινοσκοπικό τροχήλατο συγκρότημα τύπου C-ARM, …. Η 

τεχνική προσφορά της … με προσφερόμενο είδος «Ακτινοσκοπικό τροχήλατο 
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συγκρότημα τύπου C-ARM, …» κρίνεται μη αποδεκτή και ως εκ τούτου 

απορριπτέα, διότι δεν καλύπτει τις ακόλουθες ζητούμενες προδιαγραφές: 1. 

Στην προδιαγραφή 1.4, η εταιρία … στις σελίδες 4 και 12του prospectus 1 δεν 

παραπέμπει στην συνεχή ακτινοσκόπηση με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο αλλά 

στην παλμική ακτινοσκόπηση. Σε αυτήν περιγράφεται πλάτος παλμού “pulse 

width” το οποίο είναι χαρακτηριστικό της παλμικής ακτινοσκόπησης καθώς και 

της στιγμιαίας ακτινογράφησης “Single Image”. Επιπρόσθετα στο εγχειρίδιο 

χρήσης δεν περιγράφεται και δεν προσφέρεται συνεχής ακτινοσκόπηση με 

αντίστοιχη περιγραφή των καρέ εικόνων ανά δευτερόλεπτο (fps) και είναι εκτός 

της τεχνικής προδιαγραφής. 2. Στην προδιαγραφή 2.3, η εταιρία … .στις 

σελίδες 4 και 12 του prospectus 1 αναφέρει ισχύς 12kW βάσει του διεθνούς 

διαπιστευμένου προτύπου, ως οφείλει, προκειμένου το ακτινοσκοπικό 

μηχάνημα να λειτουργεί με ασφάλεια και αδιάλειπτα με άριστη ποιότητα 

εικόνας όπως ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή. Σύμφωνα με την 

ελάχιστη απαίτηση της προδιαγραφής το σύστημα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

15kW και όχι να έχει μέγιστη στιγμιαία ισχύ 15kW προκειμένου να 

ανταποκρίνεται στην απαίτηση των καρδιαγγειακών επεμβάσεων. Περαιτέρω 

από το εγχειρίδιο χρήσης και συγκεκριμένα στην σελίδα 310, 311 

περιγράφεται η ισχύς του συστήματος η οποία αναφέρεται ότι είναι 12kW 

στους τρόπους λειτουργίας, ενώ η ισχύς 15kW είναι στιγμιαία και μέγιστη. 3. 

Στην προδιαγραφή 4.1, ζητείται να διαθέτει διαφράγματα ορθογώνια και τύπου 

ίριδας, με δυνατότητα περιστροφής. Η εταιρία …, στη σελίδα 3 και 13, του 

prospectus 1 δεν προσφέρει διαφράγματα τύπου ίριδας όπως ζητείται από την 

τεχνική προδιαγραφή. Προσφέρει διαφράγματα ορθογώνια – “rectangular” και 

θυριδωτά – “slot” και όχι τύπου ίριδας και είναι εκτός της τεχνικής 

προδιαγραφής. 4. Στην προδιαγραφή 4.2, ζητείται Να διαθέτει περιστρεφόμενο 

ημιδιαπερατό διάφραγμα. Η εταιρία … .στη σελίδα 3 και 13, του prospectus 1 

δεν προσφέρει περιστρεφόμενο ημιδιαπερατό διάφραγμα όπως ζητείται από 

την τεχνική προδιαγραφή. Προσφέρει διαφράγματα ορθογώνια – “rectangular” 

και θυριδωτά – “slot” και όχι ημιδιαπερατά και είναι εκτός τεχνικής 

προδιαγραφής. 5. Στην προδιαγραφή 5.3, ζητείται το σύστημα να διαθέτει 

υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 2,5 lp/mm και υψηλό δυναμικό εύρος, τα οποία 

να αναφερθούν προς αξιολόγηση. Η εταιρία … στη σελίδα 6, του prospectus 1 

και στην σελίδα 56 στο prospectus 2 δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει 
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υψηλή ανάλυση με το κατ’ ελάχιστον όριο ανάλυσης 2,5 lp/m. Προσφέρει 

σύστημα που διαθέτει ελάχιστη ανάλυση 1.8lp/mm η οποία λειτουργεί κατά την 

ακτινοσκόπηση. Ενώ η προσφερόμενη ανάλυση των 3.1lp/mm είναι η μέγιστη 

του συστήματος και πραγματοποιείται μόνο με την τεχνική μεγέθυνσης. Λόγω 

των ανωτέρω η εταιρία… … .είναι εκτός τεχνικής προδιαγραφής. 6. Στην 

προδιαγραφή 6.2, ζητείται να έχει την δυνατότητα για μετακίνηση των μόνιτορ 

στους τρείς άξονες καθώς και περιστροφής, πρόσθιας - οπίσθιας κλίσης (tilt). 

Η εταιρία… … .στη σελίδα 9, και 10 του prospectus 1 αναφέρει εσφαλμένα ότι 

πληροί την προδιαγραφή, ενώ αντίθετα περιγράφει ότι δεν χρειάζεται η 

δυνατότητα της πρόσθιας – οπίσθιας κλήσης. Προσφέρει σύστημα που δεν 

διαθέτει καθόλου την δυνατότητα μετακίνησης των μόνιτορ ενώ εσφαλμένα 

αναφέρει ότι έχει δυνατότητα μετακίνησης των μόνιτορ. Λόγω των ανωτέρω η 

εταιρία… … είναι εκτός τεχνικής προδιαγραφής. 7. Στην προδιαγραφή 7.1, 

ζητείται να διαθέτει μήτρα επεξεργασίας τουλάχιστον 1,5k x 1,5k για την 

πληρέστερη εκμετάλλευση της διαγνωστικής πληροφορίας.. Η εταιρία …, στην 

υπεύθυνη δήλωση της αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή με μήτρα 

επεξεργασίας 1.9Κ × 1.9Κ, ενώ δεν περιγράφεται και δεν συμπεραίνεται από 

τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια της. Αντίθετα η συγκεκριμένη τιμή αναφέρεται 

στον μήτρα του ανιχνευτή και όχι στο ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας όπως 

ρητά ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή. Λόγω των ανωτέρω η εταιρία … 

είναι εκτός τεχνικής προδιαγραφής. 8. Στην προδιαγραφή 7.3, ζητείται να 

διαθέτει συχνότητα λήψης και απόκτησης εικόνων με ρυθμό τουλάχιστον 25 

εικόνες ανά δευτερόλεπτο για τη συνεχή και παλμική ακτινοσκόπηση. Η εταιρία 

… … .στη σελίδα 4, του prospectus 1 και στην 292 του prospectus 2 δεν 

αναφέρει ότι διαθέτει συχνότητα λήψης και απόκτησης εικόνων με ρυθμό 

τουλάχιστον 25 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Αναφέρει την λήψη και απόκτηση 

εικόνων μόνο για την παλμική ακτινοσκόπηση και όχι για την συνεχή σύμφωνα 

και την προδιαγραφή 1.4. Λόγω των ανωτέρω η εταιρία … είναι εκτός τεχνικής 

προδιαγραφής. 9. Στην προδιαγραφή 7.4, ζητείται να διαθέτει (σύστημα 

ψηφιακού σχεδιασμού στην εικόνα λήψης πάνω στην κύρια οθόνη 

παρακολούθησης…). Η εταιρία ….στη σελίδα 14 και 16, του prospectus 1 δεν 

αναφέρει ότι διαθέτει σύστημα ψηφιακού σχεδιασμού στην εικόνα λήψης πάνω 

στην κύρια οθόνη παρακολούθησης. Αντίθετα ελέγχοντας τα επίσημα τεχνικά 

φυλλάδια και συγκεκριμένα στο εγχειρίδιο χρήσης, σελ. 157, αναφέρει ότι 
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διαθέτει σύστημα ψηφιακού σχεδιασμού πάνω στο χειριστήριο και στην κυρία 

οθόνη παρακολούθησης. Λόγω των ανωτέρω η εταιρία … είναι εκτός τεχνικής 

προδιαγραφής. 10. Στην προδιαγραφή 7.9, ζητείται να διαθέτει ψηφιακό 

ενεργό zoom ακτινοσκόπησης τουλάχιστον διπλής μεγέθυνσης, χωρίς τη 

μεταβολή των στοιχείων ακτινοσκόπησης, σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη 

περιοχή της ακτινοσκοπικής εικόνας, χωρίς τη μετακίνηση του βραχίονα αλλά 

με ψηφιακή μετακίνηση για την αποφυγή της σκεδάζουσας ακτινοβολίας και 

της δόσης. Η εταιρία … στη σελίδα 6 και 14, του prospectus 1 δεν αναφέρει ότι 

διαθέτει ψηφιακό ενεργό zoom ακτινοσκόπησης, χωρίς τη μεταβολή των 

στοιχείων ακτινοσκόπησης αλλά προσφέρει zoom χωρίς την χρήση 

ακτινοσκόπησης έτσι ώστε να αποφεύγεται η σκεδάζουσα ακτινοβολία και η 

δόση». 

7. Επειδή, με την υπό εξέταση προδικαστική προσφυγή η 

προσφεύγουσα εταιρία βάλλει κατά της ανωτέρω απόφασης όσον αφορά τα 

προαναφερθέντα τμήματα …,… και …, αιτούμενη την ακύρωση αφενός της 

απόρριψης της προσφοράς της και αφετέρου της αποδοχής της προσφοράς 

της παρεμβαίνουσας. Ειδικότερα: Α. όσον αφορά την απόρριψη της 

προσφοράς της προσφεύγουσας για το τμήμα … - προμήθεια ενός (1) 

φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm με Flat Panel,  η 

προσφεύγουσα 1) με τον πρώτο λόγο προσφυγής υποστηρίζει ότι πληροί την 

προδιαγραφή 2.1.1., καθόσον το μηχάνημα Carm της εταιρείας …, όπως έχει 

αναφερθεί στο κατατεθειμένο φύλλο συμμόρφωσης αλλά και τα τεχνικά 

φυλλάδια του μηχανήματος (operator manual σελίδα 64, prospectus 1 σελίδα 

4), διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας 30καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο. Η 

λειτουργία αυτή αντιστοιχεί στη λειτουργία της «συνεχούς ακτινοσκόπησης», 

αφού όπως είναι επιστημονικά γνωστό για να υπάρχει συνεχής 

ακτινοσκόπηση χρειάζεται δυνατότητα με 30 καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο. 

Το …. στο controlpanel έχει κουμπί touch που αναφέρει 30p/s και δίνει την 

δυνατότητα στον χρήστη να το επιλέξει όποια στιγμή το κρίνει απαραίτητο, 

αφού το p/s και το f/s αναφέρονται στην ίδια ακριβώς λειτουργία. Άλλωστε και 

το μηχανήματα της εταιρείας … που προσφέρθηκε στην σελίδα 223 του 

εγχειριδίου λειτουργίας αναφέρει ότι η λειτουργία της συνεχούς 

ακτινοσκόπησης επιτυγχάνεται με 30 καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο. 2) Με 

τον δεύτερο λόγο προσφυγής της υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 
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2.2.1., καθόσον, επικαλούμενη το Φύλλο Συμμόρφωσης και το Prospectus 1, 

αναφέρεται ξεκάθαρα η τιμή 15kW που είναι και η ζητούμενη από τη 

διακήρυξη. Το διεθνές διαπιστευμένο πρότυπο λειτουργίας IEC 60613 

αναφέρεται στην ασφαλή λειτουργία των ακτινοσκοπικών μηχανημάτων και 

αφορά όλους του κατασκευαστές και υπεύθυνους οργανισμούς όπως 

αναφέρει και η οδηγία. Το μηχάνημα Carm της εταιρείας …, διαθέτει την 

δυνατότητα ισχύος 15kW, όπως ζητείται και στην προδιαγραφή. Επίσης δεν 

αναφέρεται και δεν προκύπτει από κανένα σημείο ότι η ισχύς της γεννήτριας 

είναι 15kW «στιγμιαία μέγιστη». Αναφέρει την «peak» ισχύ της γεννήτριας, 

όπως αντίστοιχα και με τον ίδιο χαρακτηρισμό αναφέρεται και στο 

κατατεθειμένο φυλλάδιο … της εταιρείας … στην σελίδα 7. 3) Με τον τρίτο 

λόγο προσφυγής της υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 2.2.3., 

καθόσον, επικαλούμενη το Prospectus 1, το μηχάνημα Carm της εταιρείας …, 

διαθέτει σχισμοειδή διαφράγματα αντίστοιχης λειτουργικότητας τύπου ίριδας. 

Στο prospectus 1 σελίδα 4 αναφέρεται ότι διατίθενται και παραλληλόγραμμα 

διαφράγματα και σχισμοειδή (slotdiaphragm), για τα τελευταία δε αναφέρεται 

επιπλέον «Για συμμετρική και ασύμμετρη ευθυγράμμιση, χωρίς ακτινοβολία με 

απεριόριστη περιστροφή». Επομένως, από την παραπάνω αναφορά του 

τεχνικό φυλλαδίου, προκύπτει, κατά την προσφεύγουσα, ότι εκτός των 

ορθογώνιων διαφραγμάτων, το προσφερόμενο μηχάνημα διαθέτει και 

σχισμοειδή (όπως είναι άλλωστε και το χαρακτηριστικό των διαφραγμάτων 

ίριδας), εξ ου και η αναφορά σε «τύπου ίριδας» και που παρέχουν τα 

ζητούμενα της προδιαγραφής. Επίσης, σε κανένα σημείο του εγχειριδίου 

χρήσης, και συγκεκριμένα στην σελίδα 128 που αναφέρεται, δεν περιγράφεται 

ότι τα διαφράγματα δεν είναι τύπου ίριδας. Η υπεύθυνη δήλωση συνιστά, κατά 

την προσφεύγουσα, νόμιμο τρόπο τεκμηρίωσης του ζητούμενου τεχνικού 

χαρακτηριστικού από την στιγμή που δύναται η δυνατότητα από τη 

διακήρυξη. 4) Με τον τέταρτο λόγο προσφυγής της υποστηρίζει καταρχάς ότι 

η συγκεκριμένη προδιαγραφή τίθεται υπό τον όρο «εφόσον διατίθεται». 

Επομένως, κατά την προσφεύγουσα, ακόμα και αν υποτεθεί ότι αυτή δεν 

διέθετε το συγκεκριμένο σύστημα, θα έπρεπε να βαθμολογηθεί με τη βάση, 

δηλαδή με 100, και όχι να αποκλειστεί. Επίσης ισχυρίζεται η προσφεύγουσα 

ότι πληροί την προδιαγραφή 2.5.7., καθόσον, επικαλούμενη το Φύλλο 

Συμμόρφωσης και το Prospectus 2, το προσφερόμενο από αυτήν διαθέτει 
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σύστημα αποφυγής σύγκρουσης με εμπόδια, το οποίο λειτουργεί είτε 

χειροκίνητα «manual» είτε μηχανοκίνητα «motorized». Κατά την 

προσφεύγουσα, η επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι το συγκεκριμένο σύστημα 

δεν μπορεί να θεωρηθεί «έξυπνο», προσδιορίζοντας-διευκρινίζοντας για 

πρώτη φόρα με το εν λόγω πρακτικό ότι με τον όρο «έξυπνο» εννοεί 

«αυτόματο». Αυτή η διευκρίνιση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη κατόπιν της 

λήξεως της προθεσμίας για υποβολή προσφορών. Το μηχάνημα Carm της 

εταιρείας… διαθέτει προστασία του εξοπλισμού με τα protective collision 

covers και η ασφάλεια των ασθενών επιτυγχάνεται με την λειτουργία ελέγχου 

κίνησης του μηχανήματος πριν την έναρξη του περιστατικού. 5) Με τον 

πέμπτο λόγο προσφυγής της υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 

2.7.10, καθόσον, επικαλούμενη το Φύλλο Συμμόρφωσης και τα Prospectus 1 

και 2, το μηχάνημα Carm της εταιρείας …, διαθέτει ειδικά πακέτα 

νευροχειρουργικής και αυτό προκύπτει ακριβώς από τις σελίδες των 

prospectus που αναφέρεται, όπως επίσης και στην σελίδα 8 του prospectus 1 

που αναφέρονται οι κλινικές εφαρμογές του μηχανήματος. Πιο συγκεκριμένα 

με τους όρους «Interv. Standard», «VascularStandard» αλλά και 

«InterventionDSAExtr», η προσφεύγουσα δηλώνει ότι αποκαλεί την τεχνική 

απεικόνισης και αξιολόγησης περιστατικών νευροχειρουργικής και ροής του 

αίματος κατά την διάρκεια νευροαγγειακών παρεμβάσεων. Β. Όσον αφορά 

την απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας για το τμήμα … - 

προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος 

τύπου C-Arm (30X30 cm), καρδιολογικής χρήσης,  η προσφεύγουσα 1) με τον 

πρώτο λόγο προσφυγής υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 1.4., 

καθόσον, επικαλούμενη το Φύλλο Συμμόρφωσης και το Prospectus 1, 

ισχυρίζεται ότι το μηχάνημα Carm της εταιρείας …, όπως έχει αναφερθεί στο 

κατατεθειμένο φύλλο συμμόρφωσης αλλά και τα τεχνικά φυλλάδια του 

μηχανήματος (operatormanualσελίδα 64, Datasheetσελίδα 4) διαθέτει 

δυνατότητα λειτουργίας 30καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο. Η λειτουργία αυτή 

αντιστοιχεί στη λειτουργία της «συνεχούς ακτινοσκόπησης», αφού, όπως, 

κατά την προσφεύγουσα, είναι γνωστό για να υπάρχει συνεχής 

ακτινοσκόπηση χρειάζονται 30 καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο. Το … στο 

controlpanel έχει κουμπί touch που αναφέρει 30 p/s και δίνει τη δυνατότητα 

στον χρήστη να το επιλέξει όποια στιγμή το κρίνει απαραίτητο, αφού το p/s και 



Αριθμός απόφασης:773/2022 
 

26 
 

το f/s αναφέρονται στην ίδια λειτουργία. 2) Με τον δεύτερο λόγο προσφυγής 

υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 2.3., καθόσον, επικαλούμενη το 

Φύλλο Συμμόρφωσης και το Prospectus 1, ισχυρίζεται ότι το μηχάνημά της 

πληροί την απαίτηση της ως άνω προδιαγραφής, καθότι στο τεχνικό φυλλάδιο 

στο οποίο παραπέμπει, αναφέρεται ξεκάθαρα η τιμή 15kW που είναι και η 

ζητούμενη, κατά την προσφεύγουσα, από τη διακήρυξη. Το διεθνές 

διαπιστευμένο πρότυπο λειτουργίας IEC 60613 αναφέρεται στην ασφαλή 

λειτουργία των ακτινοσκοπικών μηχανημάτων και αφορά όλους του 

κατασκευαστές και υπεύθυνους οργανισμούς όπως αναφέρει και η οδηγία. Το 

μηχάνημα Carm της εταιρείας … διαθέτει τη δυνατότητα ισχύος 15kW, όπως 

ζητείται και στην προδιαγραφή. Επίσης δεν αναφέρεται και δεν προκύπτει 

από κανένα σημείο ότι η ισχύς της γεννήτριας είναι 15kW «στιγμιαία μέγιστη». 

Αναφέρει την «peak» ισχύ της γεννήτριας, όπως αντίστοιχα και με τον ίδιο 

χαρακτηρισμό αναφέρεται και στο κατατεθειμένο φυλλάδιο … της εταιρείας … 

στην σελίδα 7. 3) Με τον τρίτο λόγο προσφυγής υποστηρίζει ότι πληροί την 

προδιαγραφή 4.1., καθόσον, επικαλούμενη το Prospectus 1, ισχυρίζεται ότι το 

μηχάνημα Carm της εταιρείας … διαθέτει σχισμοειδή διαφράγματα 

αντίστοιχης λειτουργικότητας τύπου ίριδας. Στο prospectus 1 σελίδα 4 

αναφέρεται ότι διατίθενται και παραλληλόγραμμα διαφράγματα και σχισμοειδή 

(slotdiaphragm), για τα τελευταία δε αναφέρεται επιπλέον «Για συμμετρική και 

ασύμμετρη ευθυγράμμιση, χωρίς ακτινοβολία με απεριόριστη περιστροφή». 

Επίσης, σε κανένα σημείο του εγχειριδίου χρήσης, και συγκεκριμένα στην 

σελίδα 128 που αναφέρεται, δεν περιγράφεται ότι τα διαφράγματα δεν είναι 

τύπου ίριδας. Η υπεύθυνη δήλωση συνιστά, κατά την προσφεύγουσα, νόμιμο 

τρόπο τεκμηρίωσης του ζητούμενου τεχνικού χαρακτηριστικού από την στιγμή 

που δύναται η δυνατότητα από τη διακήρυξη. 4) Με τον τέταρτο λόγο 

προσφυγής υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 4.2. επικαλούμενη 

Φύλλο Συμμόρφωσης, το Prospectus 1 και την Υπεύθυνης Δήλωση. 5) Με τον 

πέμπτο λόγο προσφυγής η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι πληροί την 

προδιαγραφή 5.3., καθόσον, επικαλούμενη Φύλλο Συμμόρφωσης και το 

Prospectus 1, τελείως αυθαίρετα η επιτροπή αξιολόγησης αναφέρει ότι το 

σύστημά της διαθέτει ελάχιστη ανάλυση 1.8lp/mm και ότι η τιμή 3.1lp/mm είναι 

η μέγιστη και προσφέρεται μόνο κατά τη μεγέθυνση. Κατά την 

προσφεύγουσα, η διακήρυξη δεν κάνει διάκριση σχετικά με τον τρόπο που θα 
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πρέπει να διατίθεται η ζητούμενη τιμή των τουλάχιστον 2.5lp/mm. 

Επιπροσθέτως, κατά την προσφεύγουσα, η επιτροπή αξιολόγησης αγνοεί την 

αναγραφόμενη στο prospectus τιμή των 2.5 lp/mm όπως ξεκάθαρα εμφαίνεται 

στο ως άνω απόσπασμα και η οποία μάλιστα είναι «χωρίς ζουμ». 6) Με τον 

έκτο λόγο προσφυγής η προσφεύγουσα υποστηρίζει καταρχάς ότι η 

προδιαγραφή 6.2. έχει τεθεί στη διακήρυξη ως «επιθυμητή». Επομένως, 

ακόμα και στην περίπτωση που το μηχάνημα μιας εταιρίας δεν καλύπτει τη 

συγκεκριμένη απαίτηση, δεν απορρίπτεται η προσφορά της, αλλά λαμβάνει τη 

βάση της βαθμολογίας, δηλαδή 100. Ακόμα κι αν υποτεθεί δηλαδή, ότι η 

προσφεύγουσα δεν πληροί την παραπάνω προδιαγραφή, κατ’ αυτήν η 

αναθέτουσα δεν είχε την εξουσία να απορρίψει την προσφορά της, αντιθέτως 

θα έπρεπε να τη βαθμολογήσει με 100. Επίσης ισχυρίζεται ότι πληροί την 

προδιαγραφή 6.2. επικαλούμενη Φύλλο Συμμόρφωσης και το Prospectus 1. 

7) Με τον έβδομο λόγο προσφυγής η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι πληροί 

την προδιαγραφή 7.1., επικαλούμενη Φύλλο Συμμόρφωσης και την Υπεύθυνη 

Δήλωση του εκπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα. 8) Με τον όγδοο 

λόγο προσφυγής η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 

7.3., καθόσον, το μηχάνημα Carm της εταιρείας …, όπως έχει αναφερθεί στο 

κατατεθειμένο φύλλο συμμόρφωσης αλλά και τα τεχνικά φυλλάδια του 

μηχανήματος (operatormanualσελίδα 292, Prospectus 1 σελίδα 4), διαθέτει 

δυνατότητα λειτουργίας 30 καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο και μάλιστα στην 

καρδιολογική λειτουργία που είναι και προορισμός χρήσης του ζητούμενου 

Carm από το νοσοκομείο. Η λειτουργία αυτή αντιστοιχεί στη λειτουργία της 

«συνεχούς ακτινοσκόπησης», αφού, όπως, κατά την προσφεύγουσα, είναι 

γνωστό για να υπάρχει συνεχής ακτινοσκόπηση χρειάζεται δυνατότητα με 30 

καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο. Άλλωστε και το μηχανήματα της εταιρείας … 

που προσφέρθηκε στο νοσοκομείο, στην σελίδα 223 στο εγχειρίδιο 

λειτουργίας, αναφέρει ότι η λειτουργία της συνεχούς ακτινοσκόπησης 

επιτυγχάνεται με 30 καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο και η προσφορά της 

προφανώς έγινε δεκτή. Το … στο control panel έχει κουμπί touch που 

αναφέρει 30p/s και δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να το επιλέξει όποια 

στιγμή το κρίνει απαραίτητο, αφού το p/s και το f/s αναφέρονται στην ίδια 

λειτουργία. 9) Με τον ένατο λόγο προσφυγής η προσφεύγουσα υποστηρίζει 

ότι πληροί την προδιαγραφή 7.4., καθόσον το μηχάνημα Carm της εταιρείας 
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… διαθέτει σύστημα ψηφιακού σχεδιασμού και στην κύρια οθόνη 

παρακολούθησης. Επίσης για το ζητούμενο χαρακτηριστικό που αφορά την 

εικόνα λήψης που ταυτόχρονα είναι και η κύρια οθόνη παρακολούθησης, 

γίνεται αναφορά και στην σελίδα 14 του prospectus 1. Το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό περιλαμβάνεται σε όλα τα μηχανήματα αυτού του τύπου, 

διαφορετικά δεν θα υπήρχε λόγος κατασκευής τους χωρίς αυτή την 

δυνατότητα. 10) Με τον δέκατο λόγο προσφυγής η προσφεύγουσα 

υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 7.9., καθόσον, επικαλούμενη Φύλλο 

Συμμόρφωσης και το Prospectus 1, το μηχάνημα Carm της εταιρείας …, στο 

prospectus 1 σελίδα 6 και 14, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι διαθέτει και ενεργό 

(active), αλλά και ψηφιακό (digital) zoom, όπως επίσης και zoom (Mag 0, Mag 

1, Mag2) με τη χρήση ακτινοσκόπησης χωρίς τη μεταβολή των στοιχείων 

ακτινοσκόπησης και αποφεύγοντας την σκεδάζουσα ακτινοβολία. Το ίδιο 

αναφέρεται και στο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο άλλοτε το έλεγξε η επιτροπή 

αξιολόγησης και άλλοτε όχι. . Γ. Όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς 

της προσφεύγουσας για το τμήμα … - προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) 

ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm (30X30 cm), 

ορθοπαιδικής χρήσης,  η προσφεύγουσα 1) με τον πρώτο λόγο προσφυγής 

υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 1.4., καθόσον, επικαλούμενη το 

Φύλλο Συμμόρφωσης και το Prospectus 1, το μηχάνημα Carm της 

εταιρείας…, όπως έχει αναφερθεί στο κατατεθειμένο φύλλο συμμόρφωσης, 

αλλά και τα τεχνικά φυλλάδια του μηχανήματος (operatormanualσελίδα 64, 

Datasheetσελίδα 4), διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας 30καρέ (frames) ανά 

δευτερόλεπτο. Η λειτουργία αυτή αντιστοιχεί στη λειτουργία της «συνεχούς 

ακτινοσκόπησης», αφού όπως είναι γνωστό για να έχουμε συνεχή 

ακτινοσκόπηση χρειαζόμαστε 30 καρέ (frames)ανά δευτερόλεπτο. Το … στο 

controlpanel έχει κουμπί touch που αναφέρει 30 p/s και δίνει τη δυνατότητα 

στον χρήστη να το επιλέξει όποια στιγμή το κρίνει απαραίτητο, αφού το p/s και 

το f/s αναφέρονται στην ίδια λειτουργία. 2) Με τον δεύτερο λόγο προσφυγής 

υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 2.3., καθόσον, επικαλούμενη το 

Φύλλο Συμμόρφωσης και το Prospectus 1, στο τεχνικό φυλλάδιο στο οποίο 

παραπέμπει αναφέρεται ξεκάθαρα η τιμή 15kW που είναι και η ζητούμενη 

από τη διακήρυξη. Το διεθνές διαπιστευμένο πρότυπο λειτουργίας IEC 60613 

αναφέρεται στην ασφαλή λειτουργία των ακτινοσκοπικών μηχανημάτων και 
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αφορά όλους του κατασκευαστές και υπεύθυνους οργανισμούς όπως 

αναφέρει και η οδηγία. Το μηχάνημα Carm της εταιρείας … διαθέτει τη 

δυνατότητα ισχύος 15kW, όπως ζητείται και στην προδιαγραφή. Επίσης δεν 

αναφέρεται και δεν προκύπτει από κανένα σημείο ότι η ισχύς της γεννήτριας 

είναι 15kW «στιγμιαία μέγιστη». Αναφέρει την «peak» ισχύ της γεννήτριας, 

όπως αντίστοιχα και με τον ίδιο χαρακτηρισμό αναφέρεται και στο 

κατατεθειμένο φυλλάδιο … της εταιρείας … στην σελίδα 7. 3) Με τον τρίτο 

λόγο προσφυγής υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 4.1., καθόσον το 

μηχάνημα Carm της εταιρείας …. διαθέτει σχισμοειδή διαφράγματα 

αντίστοιχης λειτουργικότητας τύπου ίριδας. Στο prospectus 1 σελίδα 4 

αναφέρεται ότι διατίθενται και παραλληλόγραμμα διαφράγματα και σχισμοειδή 

(slotdiaphragm), για τα τελευταία δε αναφέρεται επιπλέον «Για συμμετρική και 

ασύμμετρη ευθυγράμμιση, χωρίς ακτινοβολία με απεριόριστη περιστροφή». 

Επομένως, από την παραπάνω αναφορά του τεχνικό φυλλαδίου προκύπτει 

ότι, εκτός των ορθογώνιων διαφραγμάτων, το προσφερόμενο μηχάνημα 

διαθέτει και σχισμοειδή (όπως είναι άλλωστε και το χαρακτηριστικό των 

διαφραγμάτων ίριδας), εξ ου και η αναφορά σε «τύπου ίριδας» και που 

παρέχουν τα ζητούμενα της προδιαγραφής. Επίσης, σε κανένα σημείο του 

εγχειριδίου χρήσης, και συγκεκριμένα στην σελίδα 128 που αναφέρεται, δεν 

περιγράφεται ότι τα διαφράγματα δεν είναι τύπου ίριδας. Η υπεύθυνη δήλωση 

συνιστά, κατά την προσφεύγουσα, νόμιμο τρόπο τεκμηρίωσης του 

ζητούμενου τεχνικού χαρακτηριστικού από την στιγμή που δύναται η 

δυνατότητα από τη διακήρυξη. 4) Με τον τέταρτο λόγο προσφυγής 

υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 4.2. επικαλούμενη το Φύλλο 

Συμμόρφωσης, το Prospectus 1 και την Υπεύθυνη Δήλωση. 5) Με τον πέμπτο 

λόγο προσφυγής υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 5.3., καθόσον, 

επικαλούμενη το Φύλλο Συμμόρφωσης και το Prospectus 1, τυγχάνει 

αυθαίρετη η κρίση της επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με την οποία το 

σύστημα της προσφεύγουσας διαθέτει ελάχιστη ανάλυση 1.8lp/mm και ότι η 

τιμή 3.1lp/mm είναι η μέγιστη και προσφέρεται μόνο κατά τη μεγέθυνση. Κατά 

την προσφεύγουσα, η διακήρυξη δεν κάνει διάκριση σχετικά με τον τρόπο 

που θα πρέπει να διατίθεται η ζητούμενη τιμή των τουλάχιστον 2.5lp/mm. 

Επιπροσθέτως, η επιτροπή αξιολόγησης αγνοεί επιδεικτικά την 

αναγραφόμενη στο prospectus τιμή των 2.5 lp/mm όπως εμφαίνεται στο ως 
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άνω απόσπασμα και η οποία μάλιστα είναι «χωρίς ζουμ». 6) Με τον έκτο λόγο 

προσφυγής υποστηρίζει ότι καταρχάς η προδιαγραφή 6.2. έχει τεθεί στη 

διακήρυξη ως «επιθυμητή». Επομένως, ακόμα και στην περίπτωση που το 

μηχάνημα μιας εταιρίας δεν καλύπτει τη συγκεκριμένη απαίτηση, δεν 

απορρίπτεται η προσφορά της αλλά λαμβάνει τη βάση της βαθμολογίας, 

δηλαδή 100. Ακόμα κι αν υποτεθεί δηλαδή, ότι δεν πληροί την παραπάνω 

προδιαγραφή, η αναθέτουσα δεν είχε την εξουσία να απορρίψει την 

προσφορά της, αντιθέτως θα έπρεπε να τη βαθμολογήσει με 100. Επίσης, 

υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 6.2. επικαλούμενη το Φύλλο 

Συμμόρφωσης και το Prospectus 1. 7) Με τον έβδομο λόγο προσφυγής 

υποστηρίζει ότι πληροί την προδιαγραφή 7.1. επικαλούμενη το Φύλλο 

Συμμόρφωσης και την Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του 

κατασκευαστή στην Ελλάδα. 8) Με τον όγδοο λόγο προσφυγής υποστηρίζει 

ότι πληροί την προδιαγραφή 7.3., καθόσον, επικαλούμενη το Φύλλο 

Συμμόρφωσης και το Prospectus 1, το μηχάνημα Carm της εταιρείας …, 

όπως έχει αναφερθεί στο κατατεθειμένο φύλλο συμμόρφωσης αλλά και τα 

τεχνικά φυλλάδια του μηχανήματος (operatormanualσελίδα 292, Prospectus 1 

σελίδα 4), διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας 30 καρέ (frames) ανά 

δευτερόλεπτο και μάλιστα στην καρδιολογική λειτουργία που είναι και 

προορισμός χρήσης του ζητούμενου Carm από το νοσοκομείο. Η λειτουργία 

αυτή αντιστοιχεί στη λειτουργία της «συνεχούς ακτινοσκόπησης», αφού όπως 

είναι γνωστό για να υπάρχει συνεχής ακτινοσκόπηση χρειάζεται δυνατότητα 

με 30 καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο. Άλλωστε και το μηχανήματα της 

εταιρείας … που προσφέρθηκε στο νοσοκομείο, στη σελίδα 223 στο εγχειρίδιο 

λειτουργίας, αναφέρει ότι η λειτουργία της συνεχούς ακτινοσκόπησης 

επιτυγχάνεται με 30 καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο και η προσφορά της 

προφανώς έγινε δεκτή. Το … στο control panel έχει κουμπί touch που 

αναφέρει 30p/s και δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να το επιλέξει όποια 

στιγμή το κρίνει απαραίτητο, αφού το p/s και το f/s αναφέρονται στην ίδια 

λειτουργία. 9) Με τον ένατο λόγο προσφυγής υποστηρίζει ότι πληροί την 

προδιαγραφή 7.4., καθόσον, επικαλούμενη το Prospectus 1, καθόσον το 

μηχάνημα Carm της εταιρείας … διαθέτει σύστημα ψηφιακού σχεδιασμού και 

στην κύρια οθόνη παρακολούθησης. Επίσης για το ζητούμενο χαρακτηριστικό 

που αφορά την εικόνα λήψης που ταυτόχρονα είναι και η κύρια οθόνη 
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παρακολούθησης, γίνεται αναφορά και στην σελίδα 14 του prospectus 1. Το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό περιλαμβάνεται σε όλα τα μηχανήματα αυτού 

του τύπου, διαφορετικά δεν θα υπήρχε λόγος κατασκευής τους χωρίς αυτή τη 

δυνατότητα. 10) Με τον δέκατο λόγο προσφυγής υποστηρίζει ότι πληροί την 

προδιαγραφή 7.9., καθόσον, επικαλούμενη το Φύλλο Συμμόρφωσης και το 

Prospectus 1, καθόσον το μηχάνημα Carm της εταιρείας …, στο prospectus 1 

σελίδα 6 και 14, αναφέρει ξεκάθαρα ότι διαθέτει και ενεργό (active) αλλά και 

ψηφιακό (digital) zoom, όπως επίσης και zoom (Mag 0, Mag 1, Mag2) με τη 

χρήση ακτινοσκόπησης χωρίς τη μεταβολή των στοιχείων ακτινοσκόπησης 

και αποφεύγοντας την σκεδάζουσα ακτινοβολία. Το ίδιο αναφέρεται και στο 

εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο άλλοτε το έλεγξε η επιτροπή αξιολόγησης και 

άλλοτε όχι. Δ. Όσον αφορά στην αποδοχή και βαθμολόγηση της προσφοράς 

της παρεμβαίνουσας για τα τμήματα … – προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) 

ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm (30X30 cm), 

καρδιολογικής χρήσης και … - προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ψηφιακού 

ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm (30X30 cm), ορθοπαιδικής 

χρήσης, η προσφεύγουσα 1) με τον πρώτο λόγο προσφυγής της ισχυρίζεται 

ότι σχετικά με την προδιαγραφή 2.3. η παρεμβαίνουσα δεν την πληροί, 

επικαλούμενη το τεχνικό φυλλάδιο … (σελ. 2) της παρεμβαίνουσας και το 

εγχειρίδιο λειτουργίας που έχει καταθέσει η παρεμβαίνουσα και συγκεκριμένα 

στη σελ. 471 αυτού, εκ των οποίων προκύπτει, κατά την προσφεύγουσα, ότι η 

τιμή των 15kw της γεννήτριας του μηχανήματος της … προσφέρεται μόνο 

κατά τη λειτουργία «cine pulse mode». Αντιθέτως, σε όλες τις υπόλοιπες 

λειτουργίες, η απόδοση της γεννήτριας είναι πολύ χαμηλότερη από τη 

ζητούμενη. 2) Με τον δεύτερο λόγο προσφυγής της ισχυρίζεται ότι σχετικά με 

την προδιαγραφή 4.2. η παρεμβαίνουσα δεν την πληροί, επικαλούμενη το 

τεχνικό φυλλάδιο … (σελ. 2) της παρεμβαίνουσας και το εγχειρίδιο λειτουργίας 

που έχει καταθέσει η παρεμβαίνουσα (σελ. 3-98). Κατά την προσφεύγουσα, η 

σχετική παραπομπή της παρεμβαίνουσας αφορά το control panel του c-arm, 

το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή (μεταξύ άλλων) να ελέγχει τα 

ημιδιαπερατά διαφράγματα ή τα διαφράγματα ίριδας. Η εν λόγω αναφορά σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί τεκμηρίωση της απάντησης για την 

προδιαγραφή 4.2, διότι δεν αποδεικνύεται σε κάποιο σημείο ότι το 

προσφερόμενο c-arm διαθέτει ημιδιαπερατά διαφράγματα. 
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8. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το υπ’ αρ.πρωτ. 7417/26-4-2022 

έγγραφό της απέστειλε στις 28-4-2022 προς την ΕΑΔΗΣΥ τις απόψεις της επί 

της ανωτέρω προσφυγής, τις οποίες αυθημερόν κοινοποίησε στους 

μετέχοντες στο διαγωνισμό για τα επίδικα τμήματα. Με τις απόψεις αυτές η 

αναθέτουσα αρχή προς απόρριψη της εξεταζόμενης προδικαστικής 

προσφυγής προέβαλε τους εμπεριεχόμενους σε αυτές ισχυρισμούς της. 

9. Επειδή, η εταιρία «…» με την από 20-4-2022 νομοτύπως και 

εμπροθέσμως κατόπιν της από 11-4-2022 κοινοποίησης της προσφυγής, 

παρέμβασή της, μετ’ εννόμου συμφέροντος, αφού η εξεταζόμενη 

προδικαστική προσφυγή στρέφεται και κατά της αποδοχής της προσφοράς 

της, επιδιώκει με τους προβαλλόμενους σε αυτήν ισχυρισμούς της την 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και τη διατήρηση της ισχύος της 

προσβαλλόμενης απόφασης. 

10. Επειδή, κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του 

άρθρου 365 του ν.4412/2016 εμπρόθεσμα και παραδεκτά η προσφεύγουσα 

εταιρία κατέθεσε μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 3-5-2022 σχετικό 

Υπόμνημά της με τους εμπεριεχόμενους σε αυτό ισχυρισμούς προς απόρριψη 

των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

11. Επειδή,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 

και του άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο 

οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του 

νόμου 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 

εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του 

ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής». Περαιτέρω, το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «1. Η ΑΕΠΠ 

αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 

αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της… 2. Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς 

ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά 
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παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην 

αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια …» και η 

διάταξη αυτή επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017. 

12. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά από τη νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η διακήρυξη του 

διαγωνισμού αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιό του (ΕΑ ΣτΕ 352/2016) και ως 

κανονιστική πράξη δεσμεύει με τους όρους της τόσο τους τρίτους προς τους 

οποίους απευθύνεται, όσο και το ίδιο το νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει 

τον σχετικό διαγωνισμό, το οποίο υποχρεούται μέχρι τέλους της διαδικασίας 

του διαγωνισμού να εφαρμόζει τα όσα ορίζονται σε αυτή (βλ. ενδεικτικά 

Πράξεις VI Τμήματος ΕλΣυν 181/2006, 31/2003, 105/2003, 294/2010, 224, 

78/2007, 19/2005 κ.ά.). Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να προσδιορίζονται 

επακριβώς σε αυτήν τα προς συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούμενα 

προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς 

δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Ενόψει τούτων, αλλά και των αρχών της 

ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας των 

ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν τη διαδικασία συνάψεως των 

δημοσίων συμβάσεων κατά το πνεύμα τόσο της κοινοτικής όσο και της 

εθνικής νομοθεσίας, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα αξιούμενα από 

τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, 

δικαιολογητικά και στοιχεία (πρβλ. ΣτΕ 5022/2012) προκειμένου να 

συμμετάσχει νομίμως στο διαγωνισμό. 

13. Επειδή, όσον αφορά στην απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας και για τα τρία τμήματα του διαγωνισμού εκ του λόγου ότι η 

τεκμηρίωση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

συστημάτων της δεν προκύπτει από τα κατατεθέντα τεχνικά φυλλάδιά της, 

αλλά μόνον από τη δήλωσή της στα κατατεθέντα Φύλλα Συμμόρφωσης σε 

συνδυασμό με κατατεθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπροσώπων της ότι 

πληρούνται οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, λεκτέα είναι τα εξής: Στον 

όρο 2.4.3.2. της διακήρυξης με τίτλο ‘Τεχνική προσφορά’ προβλέπεται ότι «Η 

τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 

"Τεχνικές Προδιαγραφές" του παραρτήματος I της διακήρυξης, περιγράφοντας 

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
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Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω παράρτημα. 

Επιπλέον θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας του φύλλου συμμόρφωσης 

(παράρτημα II) προς τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος I. Στους 

συγκεκριμένους πίνακες:………….Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί 

η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς ή/και σε αριθμημένα 

τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών ή σε αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 

υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές σε μεθοδολογία εγκατάστασης, υποστήριξης κλπ., που κατά την 

κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν την απάντηση στον πίνακα 

συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των 

παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. 

τεχνικό φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4 κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στο κείμενο παραπομπής θα υπογραμμίζεται το σημείο που 

τεκμηριώνει την απάντηση, καθώς και η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα 

συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. 

προδ. 2.18). Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ακόμη στην τεχνική τους 

προσφορά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου προσδιορίζουν: α) το 

τμήμα της σύμβασης που τυχόν προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. β) 

την χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική 

μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. γ) 

το προτεινόμενο πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης, για κάθε προσφερόμενο 

είδος χωριστά, τριών (3) τουλάχιστον γιατρών ή/και χειριστών ιατρικών 

μηχανημάτων στην χρήση και λειτουργία κάθε προσφερόμενου είδους και δύο 

(2) τουλάχιστον τεχνικών του τμήματος Β.Ι.Τ. του Νοσοκομείου στην 

αναζήτηση και επισκευή απλών βλαβών (customers engineer training). Η 

εκπαίδευση γίνεται με φροντίδα και αποκλειστική δαπάνη του αναδόχου και θα 

πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 4 ώρες, για κάθε μία από τους ανωτέρω 

κατηγορίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικός αριθμός εκπαιδευόμενων ή/και 

διαφορετική διάρκεια εκπαίδευσης στις τεχνικές προδιαγραφές του 

παραρτήματος I, για κάποια από τα είδη της παρούσας. Η εκπαίδευση αυτή θα 

είναι δυνατόν να επαναληφθεί για μία φορά ακόμη, χωρίς οικονομική 
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επιβάρυνση του Νοσοκομείου, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του χρόνου 

εγγύησης καλής λειτουργίας κάθε μηχανήματος ζητηθεί. Τυχόν πρόσθετες 

απαιτήσεις εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όταν αυτή αποτελεί αντικείμενο 

βαθμολόγησης, προσδιορίζονται -κατά περίπτωση- στις τεχνικές 

προδιαγραφές του παραρτήματος «I» της παρούσας. Επιπλέον οι οικονομικοί 

φορείς οι οποίοι προσφέρουν είδη, για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται 

αναλώσιμο υλικό (αντιδραστήρια κλπ.), οφείλουν -επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς- να επισυνάψουν στην τεχνική τους προσφορά υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1599/1986, με την οποία: Α) Θα εγγυώνται την δυνατότητα διάθεσης 

όλων των απαιτούμενων αναλωσίμων για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την 

παραλαβή του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία. Β) Θα δηλώνουν την 

προσκόμιση, μαζί με το μηχάνημα, της ποσότητας αναλωσίμων (start-up kit), 

που απαιτείται για την δοκιμαστική λειτουργία και παραλαβή του.».  

14. Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι «….ουδόλως 

απαγορεύεται η παραπομπή σε υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή. 

Συγκεκριμένα, στη διακήρυξη αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα έγγραφα 

στα οποία μπορεί να παραπέμψει ο συμμετέχων οικονομικός φορέας, 

αναφέροντας και τη φράση «κλπ» με την οποία δίδεται η δυνατότητα 

παραπομπής σε οποιαδήποτε φυλλάδιο ή έγγραφο «που κατά την κρίση του 

υποψήφιου αναδόχου τεκμηριώνουν την απάντηση στον πίνακα 

συμμόρφωσης…..» (βλ. σελ. 12 προσφυγής).  

15. Επειδή, ωστόσο, ο ανωτέρω ισχυρισμός της προσφεύγουσας 

κρίνεται αβάσιμος, η δε κρίση της αναθέτουσας αρχής περί απόρριψης της 

προσφοράς της προσφεύγουσας και για τα τρία τμήματα του διαγωνισμού εκ 

του λόγου ότι η τεκμηρίωση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προσφερόμενων συστημάτων της δεν προκύπτει από τα κατατεθέντα τεχνικά 

φυλλάδιά της, αλλά μόνον από τη δήλωσή της στα κατατεθέντα Φύλλα 

Συμμόρφωσης σε συνδυασμό με κατατεθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις των 

εκπροσώπων της ότι πληρούνται οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές 

κρίνεται νόμιμη. Τούτο διότι μόνη η υπεύθυνη δήλωση του μετέχοντος στο 

διαγωνισμό (έστω κατ΄ εξουσιοδότηση του κατασκευαστικού οίκου) δεν αρκεί 

για την τεκμηρίωση των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών της 

διακήρυξης, καθώς, κατά τα ως άνω το κανονιστικό περιεχόμενο της 

διακήρυξης, ρητά απαιτείται για την απόδειξη και την πλήρη συμφωνία η 
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παραπομπή σε τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές και σε καμία περίπτωση σε υπεύθυνες δηλώσεις. Στον ανωτέρω 

όρο αναφέρονται επ’ ακριβώς τα στοιχεία της προσφοράς τα οποία 

τεκμηριώνονται με υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον μετέχοντα 

στο διαγωνισμό και στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται η πλήρωση των 

τεχνικών προδιαγραφών των προκηρυχθέντων αγαθών. Η Υπεύθυνη 

Δήλωση, με την οποία επιβεβαιώνονται μόνον από το συμμετέχοντα 

οικονομικά φορέα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν αναφέρονται καθόλου στα 

τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, κρίνεται ότι δεν συνιστά νόμιμο τρόπο 

τεκμηρίωσης τεχνικών χαρακτηριστικών. Μόνον εφόσον δεν είναι εφικτή η 

προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου του κατασκευαστή, τότε δύναται να κριθεί ότι 

η έλλειψη αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου του κατασκευαστή (βλ. ΑΕΠΠ 1662/2021, 1051/2018σκ. 7,8). 

16. Επειδή, κατά τον όρο 2.4.6. της διακήρυξης με τίτλο ‘Λόγοι 

απόρριψης προσφορών’ ορίζεται ότι «Η αναθέτουσα αρχή, με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με 

τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής 

προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου) της παρούσας, β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασαφείς ή 

λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης ή αποσαφήνισης ή εφόσον επιδέχονται 

συμπλήρωσης ή διόρθωσης, αλλά δεν έχουν αποκατασταθεί από τον 

προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή τους σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 

της παρούσης διακήρυξης, γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει 

τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η 

εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την 
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παράγραφο 3.1.2 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4782/2021, δ) η οποία είναι εναλλακτική 

προσφορά, ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει 

υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό 

τους όρους του εδαφίου παραγράφου περ. γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, στ) η οποία είναι υπό 

αίρεση, ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, η) για την οποία ο προσφέρων 

δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 

εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που 

η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, θ) εφόσον 

διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, ι) η 

οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης για το προσφερόμενο είδος, ια) η οποία 

παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω 

δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ 

προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.». 

17. Επειδή, εκ του συνδυασμού των σκέψεων 13 έως και 16 της 

παρούσας κρίνεται ότι η εξεταζόμενη προσφυγή καθ΄ ο μέρος επιδιώκει να 

αποδείξει την πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερομένων 

από την προσφεύγουσα αγαθών με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης 

τυγχάνει απορριπτέα ως αβάσιμη. 
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18. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το τμήμα … - προμήθεια ενός (1) φορητού 

ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm με Flat Panel και δη επί του 

πρώτου λόγου περί πλήρωσης της προδιαγραφής 2.1.1., λεκτέα είναι τα 

ακόλουθα: Από την επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της 

προσφεύγουσας προκύπτει ότι η προσφεύγουσα δεν αποδεικνύει ότι 

προσφέρει συνεχή ακτινοσκόπηση και η παραπομπή στην υπεύθυνη δήλωση 

της δεν το τεκμηριώνει. Η αναφορά της στο εγχειρίδιο χρήσης της για (f/s) 

καρέ ανά δευτερόλεπτο γίνεται για την εγγραφή εικόνων (cine) και όχι τη λήψη 

αυτών (ακτινοσκόπηση). Ούτε η προσφεύγουσα αποδεικνύει τον ισχυρισμό 

της ότι στην ακτινοσκόπηση οι παλμοί ανά δευτερόλεπτο εξομοιώνονται 

επιστημονικά με τα καρέ εικόνων ανά δευτερόλεπτο. Η παρεμβαίνουσα 

προσφέρει συνεχή ακτινοσκόπηση με καρέ εικόνων 30 f/s και διακριτά τεχνικά 

στοιχεία ρεύματος (mA, kV) το οποίο επιβεβαιώνεται από τις παραπομπές 

στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια και στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Συνεπώς ο 

σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα γίνεται δεκτός ως 

βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

19. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για ίδιο τμήμα … και δη επί του δεύτερου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 2.2.1., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει την ελάχιστη ζητούμενη ισχύ γεννήτριας 

15kW, όπως απαιτείται από την προδιαγραφή της διακήρυξης. Η 

αναφερόμενη ισχύς των 15kW δεν διέπεται από τον διαπιστευμένο πρότυπο 

λειτουργίας "IEC 60613" για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 

Αναφέρεται η στιγμιαία μέγιστη ισχύς, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

πρόγραμμα ακτινοσκόπησης για χρήση σε επεμβάσεις όπως απαιτείται. Η 

παρεμβαίνουσα προσφέρει γεννήτρια ισχύος 15KW, όπως ζητείται ως  

ελάχιστη απαίτηση και αναφέρεται σε συγκεκριμένη λειτουργία 

ακτινοσκόπησης συνολικής ισχύος 15kW το οποίο επιβεβαιώνεται από τις 

παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Συνεπώς ο 

σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα γίνεται δεκτός ως 

βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 
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20. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για ίδιο τμήμα… και δη επί του τρίτου λόγου περί πλήρωσης 

της προδιαγραφής 2.2.3., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την επισκόπηση του 

φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι η 

προσφεύγουσα δεν προσφέρει διαφράγματα τύπου ίριδας, αλλά 

θυριδωτά/σχισμοειδή, τα οποία δεν εξομοιώνονται με τη λειτουργία της ίριδας. 

Η αναφορά τύπου ίριδας που γίνεται στο φύλλο συμμόρφωσης δεν 

τεκμηριώνεται, σε κάθε περίπτωση, από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια της 

εταιρίας. Η υπεύθυνη δήλωση δεν διευκρινίζει τον τύπο των διαφραγμάτων, 

αφού αναφέρεται διακριτά εντός των επίσημων φυλλαδίων της 

προσφεύγουσας. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος 

και αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

21. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για ίδιο τμήμα … και δη επί του τέταρτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 2.5.7., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης με 

εμπόδια, όπως απαιτείται από την προδιαγραφή της διακήρυξης. Περιγράφει 

μόνο την μηχανοκίνητη λειτουργία του συστήματος και δεν προσφέρει κανένα 

έξυπνο ή μη σύστημα, ούτε τεκμηριώνει με κανέναν επιπρόσθετο τρόπο την 

ύπαρξη οποιοσδήποτε συστήματος αποφυγή σύγκρουσης εμποδίων. Η 

προσφορά της εταιρίας … διαθέτει «έξυπνο» σύστημα που λειτουργεί μέσω 

αισθητήρων και περιγράφεται από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια στην 

προφορά της. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και 

αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

22. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για ίδιο τμήμα … και δη επί του πέμπτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 2.7.10, λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει ειδικά πακέτα νευροχειρουργικής, που να 

απαριθμούνται αναλυτικά προς αξιολόγηση στις τεχνικές προσφορές, όπως 

απαιτείται από την προδιαγραφή της διακήρυξης, ούτε τεκμηριώνει με κάποιο 

επιπρόσθετο τρόπο την ύπαρξη οποιουδήποτε ειδικού πακέτου 

νευροχειρουργικής, αλλά αναφέρει πακέτο ενδοαγγειακών και επεμβατικών 



Αριθμός απόφασης:773/2022 
 

40 
 

επεμβάσεων. Η προσφορά της εταιρίας … διαθέτει ειδικά πακέτα 

νευροχειρουργικής «Spine» τα οποία περιγράφονται στα επίσημα τεχνικά 

φυλλάδιά της. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και 

αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

23. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για έτερο τμήμα… - προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) 

ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm (30X30 cm), 

καρδιολογικής χρήσης, και δη επί του πρώτου λόγου περί πλήρωσης της 

προδιαγραφής 1.4., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την επισκόπηση του 

φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι η 

προσφεύγουσα δεν προσφέρει συνεχή ακτινοσκόπηση και η παραπομπή 

στην υπεύθυνη δήλωση της δεν το τεκμηριώνει. Η αναφορά της στο εγχειρίδιο 

χρήσης της για 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο γίνεται για την εγγραφή εικόνων 

(cine) και όχι την λήψη αυτών (ακτινοσκόπηση). Στην ακτινοσκόπηση οι 

παλμοί ανά δευτερόλεπτο δεν εξομοιώνονται επιστημονικά με τα καρέ 

εικόνων ανά δευτερόλεπτο. Η παρεμβαίνουσα προσφέρει συνεχή 

ακτινοσκόπηση με καρέ εικόνων 30 f/s και διακριτά τεχνικά στοιχεία ρεύματος 

(mA, kV), όπως προκύπτει από τις παραπομπές στα επίσημα τεχνικά 

φυλλάδια και στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος 

προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο 

αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

24. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του δεύτερου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 2.3., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει την ελάχιστη ζητούμενη ισχύ γεννήτριας 

15kW, όπως απαιτείται από την προδιαγραφή της διακήρυξης. Η 

αναφερόμενη ισχύς των 15kW δεν διέπεται από το διαπιστευμένο πρότυπο 

λειτουργίας "IEC 60613" για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 

Αναφέρεται η στιγμιαία μέγιστη ισχύ, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

πρόγραμμα ακτινοσκόπησης για χρήση σε επεμβάσεις όπως απαιτείται. Η 

παρεμβαίνουσα προσέφερε γεννήτρια ισχύος 15kW, όπως είναι η ελάχιστη 

απαίτηση, και αναφέρεται σε συγκεκριμένη λειτουργία ακτινοσκόπησης 

συνολικής ισχύος 15kW, το οποίο επιβεβαιώνεται από τις παραπομπές στα 
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τεχνικά φυλλάδια και στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος 

προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο 

αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

25. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του τρίτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 4.1., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει διαφράγματα τύπου ίριδας, αλλά 

θυριδωτά/σχισμοειδή, τα οποία δεν εξομοιώνονται με τη λειτουργία της ίριδας. 

Η αναφορά τύπου ίριδας που γίνεται στο φύλλο συμμόρφωσης δεν 

τεκμηριώνεται, σε κάθε περίπτωση, από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια της 

εταιρίας. Η υπεύθυνη δήλωση δεν διευκρινίζει τον τύπο των διαφραγμάτων, 

αφού αναφέρεται διακριτά εντός των επίσημων φυλλαδίων της 

προσφεύγουσας. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος 

και αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

26. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα… και δη επί του τέταρτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 4.2., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει ημιδιαπερατά διαφράγματα σύμφωνα με τα 

ζητούμενα της διακήρυξης, ούτε τεκμηριώνει με κάποιο τρόπο τα 

ημιδιαπερατά διαφράγματα αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση. Η 

παρεμβαίνουσα διαθέτει ημιδιαπερατά διαφράγματα που τεκμηριώνονται 

μέσω του επίσημου εγχειρίδιου λειτουργίας. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος 

προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο 

αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

27. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του πέμπτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 5.3., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει υψηλή ανάλυση 

τουλάχιστον 2,5 Ιρ/mm, σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης. Ούτε 

τεκμηριώνει με κάποιο τρόπο τη ζητούμενη ανάλυση των 2,5 lp/mm που 

ζητείται, καθώς στο τεχνικό φυλλάδιο αναφέρεται ελάχιστη ανάλυση η οποία 
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είναι 1,8 lp/mm και όχι 2,5 lp/mm. Το ζητούμενο της τεχνικής προδιαγραφής 

είναι η ελάχιστη ανάλυση να διαθέτει 2,5 lp/mm και όχι η μέγιστη ανάλυση να 

είναι 3,1 lp/mm. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και 

αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

28. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του έκτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 6.2., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει μετακίνηση των 

μόνιτορς στους τρεις άξονες, καθώς και περιστροφή πρόσθιας - οπίσθιας 

κλίσης (tilt), ούτε τεκμηριώνει την ύπαρξη των ζητούμενων χαρακτηριστικών. 

Η προσφεύγουσα αναφέρει ότι η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή της κλίσης 

δεν είναι απαραίτητη λόγω του ότι τα μόνιτορς διαθέτουν μεγάλη γωνία 

θέασης καθώς και ότι η εν λόγω προδιαγραφή είναι επιθυμητή και, άρα, η μη 

πλήρωσή της δεν δύναται να οδηγήσει στον αποκλεισμό της για τον λόγο 

αυτό. Πράγματι, από τη γραμματική ερμηνεία της εν θέματι προδιαγραφής 

«Επιθυμητή η δυνατότητα για μετακίνηση των μόνιτορ στους τρείς άξονες 

καθώς και περιστροφής, πρόσθιας - οπίσθιας κλίσης (tilt)» και δοθέντος ότι το 

κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η μη πλήρωση της 

προδιαγραφής δεν δύναται να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται ως βάσιμος 

και αντίθετα ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης πρέπει να απορριφθεί. 

29. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του έβδομου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 7.1., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει μήτρα 

επεξεργασίας τουλάχιστον 1,5k x 1,5k για την πληρέστερη εκμετάλλευση της 

διαγνωστικής πληροφορίας, ούτε τεκμηριώνει την ύπαρξη των ζητούμενων 

χαρακτηριστικών της πραγματικής μήτρας επεξεργασίας. Αντίθετα από το 

εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος … (σελ.315) προκύπτει ότι η ελάχιστη 

ζητούμενη μήτρα επεξεργασίας εικόνων είναι μικρότερη από τη ζητούμενη και 

συγκεκριμένα 976 x 976 pixels για την επεξεργασία των 30fps που είναι η 
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πλήρης λειτουργία της. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται 

αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

30. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα …και δη επί του όγδοου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 7.3., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει συνεχή και 

παλμική ακτινοσκόπηση. Κατ’ ακολουθία δεν προκύπτει ότι διαθέτει και τη 

συνεχή και παλμική λειτουργία της λήψης και απόκτησης εικόνων με ρυθμό 

τουλάχιστον 25 εικόνες ανά δευτερόλεπτο, ούτε τεκμηριώνει την ύπαρξη 

λήψης και απόκτησης των εικόνων τόσο σε συνεχή όσο και σε παλμική 

ακτινοσκόπηση. Αντίθετα στο εγχειρίδιο λειτουργίας αναφέρει το καρδιολογικό 

πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί μόνο με παλμικό τρόπο και διαθέτει 30 p/s. Η 

παρεμβαίνουσα προκύπτει ότι διαθέτει συνεχή και παλμική ακτινοσκόπηση με 

30 (f/s) καρέ εικόνων KaL 30 παλμούς ανά δευτερόλεπτο (p/s) αντίστοιχα και 

την εγγραφή εικόνας έως και 30 (f/s) καρέ εικόνων, σύμφωνα με τις 

παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδιά της. Συνεπώς ο σχετικός λόγος 

προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος 

λόγος παρέμβασης. 

31. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του ένατου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 7.4., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν διαθέτει σύστημα ψηφιακού σχεδιασμού πάνω στην 

κύρια εικόνα παρακολούθησης, αλλά μόνο στην οθόνη χειρισμού 12", όπως 

αποδεικνύεται από το εγχειρίδιο λειτουργίας του προσφερόμενου συστήματος 

… όπου στη σελίδα 53 αναφέρεται η σύνθεση του συστήματος και η μόνη 

οθόνη αφής είναι η οθόνη χειρισμού που βρίσκεται πάνω στο σύστημα και όχι 

η κύρια εικόνα παρακολούθησης όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: " Monitor 

trolley with touch screen, mouse, USB port, two rotatable TFT displays, DVD 

drive, and memory for 300,000 images". Ούτε η προσφεύγουσα τεκμηριώνει 

την ύπαρξη του ψηφιακού σχεδιασμού πάνω στην κύρια οθόνη 

παρακολούθησης. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος 

και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 
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32. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του δέκατου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 7.9., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν διαθέτει ψηφιακό ενεργό zoom ακτινοσκόπησης 

τουλάχιστον διπλής μεγέθυνσης, χωρίς τη μεταβολή των στοιχείων 

ακτινοσκόπησης, σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη περιοχή της ακτινοσκοπικής 

εικόνας, χωρίς τη μετακίνηση του βραχίονα, αλλά με ψηφιακή μετακίνηση για 

την αποφυγή της σκεδάζουσας ακτινοβολίας και της δόσης. Διαθέτει μόνο 

ψηφιακό zoom στατικής απεικόνισης και όχι ακτινοσκόπησης όπως ζητείται. 

Τούτο βεβαιώνεται και το επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας στη σελίδα 187, 

όπου αναφέρεται η λειτουργία μόνο της ψηφιακής μεγέθυνσης χωρίς 

ακτινοσκόπηση. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και 

αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

33. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το τμήμα … - προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) 

ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου C-Arm (30X30 cm), 

ορθοπαιδικής χρήσης, και δη επί του πρώτου λόγου περί πλήρωσης της 

προδιαγραφής 1.4., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την επισκόπηση του 

φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι η 

προσφεύγουσα δεν προσφέρει συνεχή ακτινοσκόπηση και η παραπομπή 

στην υπεύθυνη δήλωση της δεν το τεκμηριώνει. Συγκεκριμένα στην 

προδιαγραφή 1.4, η προσφεύγουσα στις σελίδες 4 και 12του prospectus 1 δεν 

παραπέμπει στη συνεχή ακτινοσκόπηση με 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, αλλά 

στην παλμική ακτινοσκόπηση. Σε αυτήν περιγράφεται πλάτος παλμού “pulse 

width”, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της παλμικής ακτινοσκόπησης, καθώς 

και της στιγμιαίας ακτινογράφησης “Single Image”. Επιπρόσθετα στο 

εγχειρίδιο χρήσης δεν περιγράφεται και δεν προσφέρεται συνεχής 

ακτινοσκόπηση με αντίστοιχη περιγραφή των καρέ εικόνων ανά δευτερόλεπτο 

(fps) και ως εκ τούτου δεν πληρούται η σχετική τεχνική προδιαγραφή. 

Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα δεκτός 

ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

34. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του δεύτερου λόγου περί 
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πλήρωσης της προδιαγραφής 2.3., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει την ελάχιστη ζητούμενη ισχύς γεννήτριας 

15kW, όπως απαιτείται από την προδιαγραφή της διακήρυξης. Η 

αναφερόμενη ισχύς των 15kW δεν διέπεται από το διαπιστευμένο πρότυπο 

λειτουργίας "IEC 60613" για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 

Αναφέρεται η στιγμιαία μέγιστη ισχύς, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε 

πρόγραμμα ακτινοσκόπησης για χρήση σε επεμβάσεις όπως απαιτείται. Η 

παρεμβαίνουσα προσέφερε γεννήτρια ισχύος 15kW, όπως είναι η ελάχιστη 

απαίτηση, και αναφέρεται σε συγκεκριμένη λειτουργία ακτινοσκόπησης 

συνολικής ισχύος 15kW, το οποίο επιβεβαιώνεται από τις παραπομπές τόσο 

στα τεχνικά φυλλάδια όσο και στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Συνεπώς ο σχετικός 

λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο 

αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

35. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του τρίτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 4.1., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει διαφράγματα τύπου ίριδας, αλλά 

θυριδωτά/σχισμοειδή, τα οποία δεν εξομοιώνονται με τη λειτουργία της ίριδας. 

Η αναφορά τύπου ίριδας που γίνεται στο φύλλο συμμόρφωσης δεν 

τεκμηριώνεται από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας. Η υπεύθυνη 

δήλωση δεν διευκρινίζει τον τύπο των διαφραγμάτων, αφού αναφέρεται 

διακριτά εντός των επίσημων φυλλαδίων της προσφεύγουσας. Συνεπώς ο 

σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος 

ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

36. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα… και δη επί του τέταρτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 4.2., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει ημιδιαπερατά διαφράγματα σύμφωνα με τα 

ζητούμενα της διακήρυξης, ούτε τεκμηριώνει με κάποιο τρόπο τα 

ημιδιαπερατά διαφράγματα παραπέμποντας στην υπεύθυνη δήλωση της. 

Προσέφερε διαφράγματα ορθογώνια- ‘rectangular’ και θυριδωτά – ‘slot’. H 
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παρεμβαίνουσα προσέφερε ημιδιαπερατά διαφράγματα που τεκμηριώνονται 

από το εγχειρίδιο λειτουργίας. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται 

αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

37. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του πέμπτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 5.3., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει υψηλή ανάλυση 

τουλάχιστον 2,5 Ιρ/mm σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης. Το 

ζητούμενο της τεχνικής προδιαγραφής είναι η ελάχιστη ανάλυση να διαθέτει 

2,5lp/mm και όχι η μεγίστη ανάλυση να είναι 3,1 lp/mm. Η προσφεύγουσα, 

σύμφωνα με το prospectus 1 σελίδα 6 και το prospectus 2 σελίδα 56, 

προκύπτει ότι προσφέρει σύστημα που διαθέτει ελάχιστη ανάλυση 1.8 lp/mm, 

η οποία λειτουργεί κατά την ακτινοσκόπηση. Ενώ η προσφερόμενη ανάλυση 

των 3.1 lp/mm είναι η μέγιστη του συστήματος και πραγματοποιείται μόνο με 

την τεχνική μεγέθυνσης. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται 

αβάσιμος και αντίθετα δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

38. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του έκτου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 6.2., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει μετακίνηση των 

μόνιτορ στους τρεις άξονες καθώς και περιστροφής, πρόσθιας - οπίσθιας 

κλίσης (tilt), ούτε τεκμηριώνει περαιτέρω την ύπαρξη των ζητούμενων 

χαρακτηριστικών. Αντίθετα αναφέρει ότι η ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή 

της κλίσης δεν είναι απαραίτητη λόγω του ότι τα μόνιτορ διαθέτουν μεγάλη 

γωνία θέασης καθώς και ότι η εν λόγω προδιαγραφή είναι επιθυμητή και, άρα, 

η μη πλήρωσή της δεν δύναται να οδηγήσει στον αποκλεισμό της για τον λόγο 

αυτό. Πράγματι, από τη γραμματική ερμηνεία της εν θέματι προδιαγραφής 

«Επιθυμητή η δυνατότητα για μετακίνηση των μόνιτορ στους τρείς άξονες 

καθώς και περιστροφής, πρόσθιας - οπίσθιας κλίσης (tilt)» και δοθέντος ότι το 

κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η μη πλήρωση της 

προδιαγραφής δεν δύναται να επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς της 
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προσφεύγουσας. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται ως βάσιμος 

και αντίθετα ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης πρέπει να απορριφθεί. 

39. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα… και δη επί του έβδομου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 7.1., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει τη ζητούμενη από 

τη διακήρυξη μήτρα επεξεργασίας. Συγκεκριμένα στη προδιαγραφή 7.1, 

ζητείται να διαθέτει μήτρα επεξεργασίας τουλάχιστον 1,5k x 1,5k για την 

πληρέστερη εκμετάλλευση της διαγνωστικής πληροφορίας. Η προσφεύγουσα 

στη υπεύθυνη δήλωση της αναφέρει ότι πληροί την προδιαγραφή με μήτρα 

επεξεργασίας 1.9Κ × 1.9Κ, ενώ αυτό δεν τεκμηριώνεται από τα τεχνικά 

φυλλάδιά της. Αντίθετα η συγκεκριμένη τιμή αναφέρεται στον μήτρα του 

ανιχνευτή και όχι στο ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας, όπως ρητά ζητείται 

από την τεχνική προδιαγραφή. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής 

κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος 

παρέμβασης. 

40. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα … και δη επί του όγδοου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 7.3., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν προσφέρει σύστημα που να διαθέτει συνεχή και 

παλμική ακτινοσκόπηση, συνεπώς δεν διαθέτει και την συνεχή και παλμική 

λειτουργία της λήψης και απόκτησης εικόνων με ρυθμό τουλάχιστον 25 

εικόνες ανά δευτερόλεπτο. Η προσφεύγουσα στη σελίδα 4 του prospectus 1 

και στην 292 του prospectus 2 δεν αναφέρει ότι διαθέτει συχνότητα λήψης και 

απόκτησης εικόνων με ρυθμό τουλάχιστον 25 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. 

Αναφέρει τη λήψη και απόκτηση εικόνων μόνο για την παλμική 

ακτινοσκόπηση και όχι για την συνεχή σύμφωνα και την προδιαγραφή 1.4. 

Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα γίνεται 

δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

41. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα… και δη επί του ένατου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 7.4., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 
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επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν διαθέτει σύστημα ψηφιακού σχεδιασμού πάνω στην 

κύρια εικόνα παρακολούθησης, αλλά μόνο στην οθόνη χειρισμού 12", όπως 

αποδεικνύεται από το εγχειρίδιο λειτουργίας του προσφερόμενου συστήματος 

… όπου στη σελίδα 53 αναφέρεται η σύνθεση του συστήματος και η μόνη 

οθόνη αφής είναι η οθόνη χειρισμού που βρίσκεται πάνω στο σύστημα και όχι 

η κύρια εικόνα παρακολούθησης όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: " Monitor 

trolley with touch screen, mouse, USB port, two rotatable TFT displays, DVD 

drive, and memory for 300,000 images". Ούτε η προσφεύγουσα τεκμηριώνει 

την ύπαρξη του ψηφιακού σχεδιασμού πάνω στην κύρια οθόνη 

παρακολούθησης. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος 

και αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

42. Επειδή, όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της 

προσφεύγουσας για το ίδιο τμήμα… και δη επί του δέκατου λόγου περί 

πλήρωσης της προδιαγραφής 7.9., λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Από την 

επισκόπηση του φακέλου της προσφοράς της προσφεύγουσας προκύπτει ότι 

η προσφεύγουσα δεν διαθέτει ψηφιακό ενεργό zoom ακτινοσκόπησης 

τουλάχιστον διπλής μεγέθυνσης, χωρίς τη μεταβολή των στοιχείων 

ακτινοσκόπησης, σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη περιοχή της ακτινοσκοπικής 

εικόνας, χωρίς τη μετακίνηση του βραχίονα, αλλά με ψηφιακή μετακίνηση για 

την αποφυγή της σκεδάζουσας ακτινοβολίας και της δόσης. Διαθέτει μόνο 

ψηφιακό zoom στατικής απεικόνισης και όχι ακτινοσκόπησης, όπως ζητείται 

και το οποίο βεβαιώνεται και το επίσημο εγχειρίδιο λειτουργίας στη σελίδα 

187, όπου αναφέρεται η λειτουργία μόνο της ψηφιακής μεγέθυνσης χωρίς 

ακτινοσκόπηση. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος προσφυγής κρίνεται αβάσιμος 

και αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

43. Επειδή, όσον αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της 

παρεμβαίνουσας και δη επί του πρώτου λόγου προσφυγής, σχετικά με την 

πλήρωση εκ μέρους της (παρεμβαίνουσας) της προδιαγραφής 2.3. και για τα 

τρία τμήματα του διαγωνισμού, ήτοι …,… και …, λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Η 

προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι με την προσφορά της παρεμβαίνουσας 

προσφέρεται ισχύς 15 KW μόνο κατά την ακτινοσκοπική λειτουργία “cine 

pulse mode” και για το λόγο αυτό τυγχάνει απορριπτέα. Tο προσφερόμενο 

από την παρεμβαίνουσα σύστημα … διαθέτει ισχύ 15KW, σύμφωνα με τα 
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διεθνή πρότυπα λειτουργίας “IEC” με την επιλογή και την εφαρμογή “Digital 

Cine Pulse”, η οποία είναι δυνατή σε όλες τις λειτουργίες και σε όλες τις 

επεμβάσεις σύμφωνα με το κατατεθειμένο τεχνικό φυλλάδιό της (παραπομπή 

2.2.1). Για την κάλυψη ορισμένων επεμβάσεων η ισχύς της γεννήτριας φτάνει 

στη διπλάσια ισχύ έως 30kW. Επομένως σε κάποιες λειτουργίες η ισχύς της 

γεννήτριας ανέρχεται σε 15KW, ενώ σε άλλες λειτουργίες η ισχύς της 

γεννήτριας μπορεί να φτάσει έως 30KW. Συνεπώς ο σχετικός λόγος 

προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα γίνεται δεκτός ως βάσιμος ο 

αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

44. Επειδή, τέλος, όσον αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της 

παρεμβαίνουσας και δη επί του δεύτερου λόγου προσφυγής, σχετικά με την 

πλήρωση εκ μέρους της (παρεμβαίνουσας) της προδιαγραφής 4.2. και για τα 

τρία τμήματα του διαγωνισμού, ήτοι …,… και …, λεκτέα είναι τα ακόλουθα: Η 

προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η προσφορά της παρεμβαίνουσας πρέπει να 

απορριφθεί διότι δεν είναι τεκμηριωμένη η απάντησή της στην παραπομπή 

4.2, καθόσον στο σημείο εκείνο αναφέρεται ο τρόπος ελέγχου των 

ημιδαπερατών διαφραγμάτων και όχι ότι τα διαφράγματα είναι ημιδιαπερατά. 

Ο ισχυρισμός κρίνεται αβάσιμος, δοθέντος ότι από το υποβληθέν επίσημο 

εγχειρίδιο λειτουργίας της παρεμβαίνουσας προκύπτει ή ύπαρξη 

ημιδιαπερατών διαφραγμάτων, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η αναφορά του 

τρόπου ελέγχου ημιδιαπερατών διαφραγμάτων σαφώς καταδεικνύει χωρίς να 

καταλείπεται ασάφεια ή αοριστία ότι το σύστημα διαθέτει ημιδιαπερατά 

διαφράγματα, όπως απαιτεί η προδιαγραφή. Συνεπώς, ο σχετικός λόγος 

προσφυγής κρίνεται αβάσιμος και αντίθετα κρίνεται δεκτός ως βάσιμος ο 

αντίστοιχος λόγος παρέμβασης. 

45. Επειδή, κατόπιν όσων εκτέθηκαν στις ανωτέρω σκέψεις η 

κρινόμενη προδικαστική προσφυγή πρέπει να απορριφθεί, η δε ασκηθείσα 

παρέμβαση να γίνει δεκτή.  

46. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό …, ποσού 1.995, 97€, πρέπει να καταπέσει.  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή. 
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Δέχεται την παρέμβαση. 

 

Ορίζει την κατάπτωση του ηλεκτρονικού παραβόλου με κωδικό …, 

ποσού 1.995, 97€. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 9-5-2022 και εκδόθηκε στις 24-5-2022 στον 

Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

 

 

 

 


