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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

«Διευκρινίσεις επί της υπ. αρ. Φ63/2021 Διακήρυξης (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
160473) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια
Βηματοδοτών (33182210-4), Μερών και Εξαρτημάτων για βηματοδότες
(33182240-3), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟY», προϋπολογισθείσας
δαπάνης 1.883.195,85€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ , διάρκειας ενός (1)
έτους με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)»
1. Το από 20.06.2022 (εισερχ ΑΠ: 10532/20.06.22) υποβληθέν αίτημα παροχής
διευκρινίσεων της εταιρείας «VIMATRONIX ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»
2. Το από 29.06.2022 υποβληθέν αίτημα παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας Medtronic
Hellas ΑΕΕ
3. Το υπ. αρ. 11768/08.07.2022 έγγραφο της Επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί της υπ. αρ.
Φ63/2022 Διακήρυξης (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 160473) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων για την προμήθεια Βηματοδοτών (33182210-4), Μερών και Εξαρτημάτων για βηματοδότες
(33182240-3),

για

τις

ανάγκες

του

Γ.Ν.Α.

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟY»,

προϋπολογισθείσας

δαπάνης

1.883.195,85€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ , διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και τις απαντήσεις
της Επιτροπής σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Διευκρίνιση 1:
Σχετικά με το άρθρο 2.2.3.4 εκ παραδρομής έχει γίνει λάθος στην αρίθμηση και αντιστοιχεί στο
άρθρο 2.2.3.3 ως προς το περιεχόμενό του.
Διευκρίνιση 2:
Σχετικά με τη διευκρίνιση του ΦΠΑ ανά Α/Α κατηγορίας γίνεται μνεία στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ
1

2

3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.
Α.1 Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη
συχνότητα (DDDR) και με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές
ικανότητες. (Dual chamber rate responsive pacemaker with
special therapeutic and diagnostic capabilities).
Α.2 Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη
συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές
ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε
ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 T και 3 Tesla (MRI safe,
Dual chamber rate responsive pacemaker with special
therapeutic and diagnostic capabilities). diagnostic capabilities)
Α.3 Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη
συχνότητα (DDDR) με αλγόριμους πρόληψης κολπικών
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ταχυαρρυθμιών και αυτόματης αντιταχυκαρδιακής
βηματοδότησης στον κόλπο.Με ειδική κατασκευή για να είναι
ασφαλείς σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 και 3 Τesla
μαγνητικής τομογραφίας σε 1.5 & 3Τesla
Α.4 Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη
συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές
ικανότητες με δυνατότητα βηματοδότησης στον κόμβο του His
και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε ολόσωμη
μαγνητική τομογραφία 1,5 και 3 Τesla (MRI safe, Dual chamber
rate responsive pacemaker with special therapeutic and
diagnostic capabilities)
Α.5 Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων χωρίς δυνατότητα κολπικής
βηματοδότησης, με προσαρμοζόμενη κοιλιακή συχνότητα
(VDDR). (Single lead dual chamber rate responsive pacemakers
without atrial pacing).
Α.6 Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων με 2πολικό ηλεκτρόδιο
στεφανιαίου κόλπου (Συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισμού).
Three chamber pacemakers with ventriculoventricular delay
programming ability (Cardiac resynchronization therapy deviceCRT)).
Α.7 Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων με 4πολικό ηλεκτρόδιο
στεφανιαίου κόλπου,(Συσκευές καρδιακού επανασυγχονισμούμε
δυνατότητα ταυτόχρονης ή προγραμματισμένης βηματοδότησης
από δυο διαφορετικά δίπολα του τετραπολικού ηλεκτροδίου της
αριστερής κοιλίας και ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής σε
ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5Τ και 3Τ.
Α.8 Βηματοδότες τριών κοιλοτήτων με 4πολικό ηλεκτρόδιο
στεφανιαίου κόλπου,(Συσκευές καρδιακού επανασυγχονισμού)Με
.ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε ολόσωμη μαγνητική
τομογραφία 1,5 και 3Τ.
Α.9 Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα
(SSIR) και με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες (Single chamber
rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).
Α.10 Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη
συχνότητα (SSIR), με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες και ειδική
κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε ολόσωμη μαγνητική
τομογραφία 1,5 T & 3 Tesla (MRI safe, Single chamber rate
responsive pacemakers with special diagnostic capabilities).
Α.11 Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη
συχνότητα (SSIR), με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες με
δυνατότητα βηματοδότησης στον κόμβο του His και ειδική
κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε ολόσωμη μαγνητική
τομογραφία 1,5 και 3 Τesla
Α.12 Βηματοδότες χωρίς ηλεκτρόδιο (SSIR)
Α.13 Βηματοδότης χωρίς ηλεκτρόδιο -Διακαθετηριακό σύστημα
βηματοδότησης με δυνατότητα επίτευξης κολποκοιλιακού
συγχρονισμού (AV)
Γ.1 Εμφυτεύσιμοι καρδιακοί καταγραφείς νέας τεχνολογίας με
ειδική συσκευή τοποθέτησης χωρίς χειρουργική επέμβαση,
ασφαλούς διενέργειας ολόσωμης Μαγνητικής Τομογραφίας
Γ.2 Εμφυτεύσιμοι καρδιακοί καταγραφείς μικρού όγκου, νέας
τεχνολογίας με ειδική συσκευή τοποθέτησης χωρίς χειρουργική
επέμβαση, ασφαλούς διενέργειας ολόσωμης Μαγνητικής
Τομογραφίας
Γ.3 Εμφυτεύσιμοι καρδιακοί καταγραφείς μικρού όγκου, νέας
τεχνολογίας προηγμένων αλγορίθμων ανίχνευσης με ειδική
συσκευή τοποθέτησης χωρίς χειρουργική επέμβαση, ασφαλούς
διενέργειας ολόσωμης Μαγνητικής Τομογραφίας, με δυνατότητα
απομακρυσμένου προγραμματισμού παραμέτρων ανίχνευσης και
σύστημα επικοινωνίας Bluetooth
Δ.1 Βιοαπορροφήσιμος αντιβακτηριακός φάκελλος για
εμφυτεύματα
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ή ΠΑΘΗΤΙΚΟ)Ηλεκτρόδιο βηματοδότησης ενεργητικής ή παθητικής πρόσφυσης
MRI 1,5T & 3T
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΑΜΦΙΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ (CRT-D)-Ηλεκτρόδιο στεφανιαίου κόλπου διπολικό
ή τετραπολικό διαφορετικής καμπυλότητας MRI 1,5T & 3T
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟY -Εισαγωγέας στεφανιαίου
κόλπου αριστερής κοιλίας διαφορετικής καμπυλότητας
ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ-Υποκλείδιος εισαγωγέας/ θηκάρι (7F
έως 10F)
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Διευκρίνιση 3 και 4:
Διευκρινίζεται ότι στην προσφέρουσα τιμή εντάσσονται και τα ηλεκτρόδια του εκάστοτε βηματοδότη σε
κάθε περίπτωση όπου αυτά απαιτούνται.
Στην ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης των οικονομικών στοιχείων θα καταχωρηθεί η αξία της συσκευής
συνοδευόμενης με τα παρελκόμενά της. Τα υπό α/α 18, 19, 21 και 22 είδη της Διακήρυξης θα
καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική φόρμα προσφοράς τους με μηδενική αξία. Στην έντυπη οικονομική
προσφορά (υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της Διακήρυξης) οι οικονομικοί φορείς θα αποτυπώσουν
για κάθε είδος του διαγωνισμού που υποβάλουν προσφορά ξεχωριστά τιμή συσκευής (βηματοδότη) ανά
τεμάχιο και τιμή σετ ήτοι συσκευής και παρελκομένων της.
Διευκρίνιση 5:
Σχετικά με την αναφορά στο είδος Α.2 σελίδα 50 και στη σελίδα 53 της διακήρυξης να ληφθεί υπόψιν η
αναφορά σε σχέση με τις συμβατότητες των βηματοδοτών για τη διενέργεια MRI safe 1,5 και 3 Τesla.
Διευκρίνιση 6:
Σχετικά με την αναφορά στο είδος Α.7 σελίδα 50 και στη σελίδα 58 της διακήρυξης να ληφθεί υπόψιν η
αναφορά που γίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ήτοι 1,5 και 3 Τesla στη σελίδα 58.
Διευκρίνιση 7 και 8:
Οι συσκευές που παρέχουν δυνατότητα τηλεμετάδοσης δεδομένων, δεν συνοδεύονται από την
απαιτούμενη συσκευή (μεταδότης – transmitter), η οποία κοστολογείται ανεξάρτητα.
Διευκρίνιση 9:
Σχετικά με το είδος Γ1 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ όπου στις Γραμμές φαίνεται αποστολή
προς ΕΠΥ εκ παραδρομής δεν επηρεάζει τη σωστή καταχώρηση των προσφορών των οικονομικών
φορέων όπου και αποστέλλονται κανονικά στο Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ.
Διευκρίνιση 10:
Σχετικά με το μήνυμα που λήφθηκε μέσω ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τροποποίηση των
τιμών λόγω λάθους εκ παραδρομής αφορά συστημικό ζήτημα και όχι επί της διακήρυξης όπου και
ισχύουν οι υπάρχουσες τιμές όπως αναφέρονται στην εν λόγω Διακήρυξη.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΤΙΓΚΑΣ

Εσωτερική διανομή
- Υποδιεύθυνση Οικονομικού
- Τμήμα Προμηθειών
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