
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Επί των παρατηρήσεων της εταιρείας MEDICON  για τον ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τον Βιοχημικό Αναλυτή του Νοσοκομείου, που βρίσκονται στο 
στάδιο της διαδικασίας 2ης διαβούλευσης,  αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά που 



απαιτούνται από τον φορέα προκειμένου ο αναλυτής αυτός να ανταποκρίνεται στη χρήση για την 
οποία προορίζεται ήτοι στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίαςτου εργαστηρίου και 
συμμορφώνονταιπλήρως με τα οριζόμενα στο άρθρο 3του Π.Δ. 118/07. 
Ενόψει των ανωτέρω, η εταιρεία MEDICON ως οικονομικός φορέας δεν μπορεί εκ της θέσεως της 
να κρίνει τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής όπως τούτο κατ’ επανάληψη πράττει στις 
παρατηρήσεις της (βλέπε σελ.2&1 «η ταχύτητα …θεωρείται υπερβολική», …βλέπε 
σελ.2&5«…θεωρούμε ότι είναι υπερβολική..» 
Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφέςδιασφαλίζουν την ευρύτητα συμμετοχής 
των ενδιαφερομένων καθώς περιγράφουν αναλυτή μεσαίας κατηγορίαςκαι  υπερκαλύπτονται 
από πλήθος αναλυτών μεσαίας και μεγάλης κατηγορίας του εμπορίου  μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται και αναλυτές που ως γνωστόν η υποβάλλουσα τις παρατηρήσεις εταιρεία 
MEDICON εμπορεύεται . 
Ως εκ τούτου οι τεχνικές προδιαγραφές για τον Βιοχημικό Αναλυτή του Νοσοκομείου δεν 
αποτελούν εμπόδιο στην συμμετοχή της υποβάλλουσας τις παρατηρήσεις 
εταιρείαςMEDICONστον διαγωνισμό όπως τούτο επιβεβαιώνεται από την απρόσκοπτη 
συμμετοχή της σε προγενέστερο διαγωνισμό του Νοσοκομείου μαςπου διενεργήθηκε με τις 
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 
Κατά συνέπεια οι παρατηρήσεις της εταιρείας MEDICONστην 2η διαβούλευση, οι οποίες τυγχάνει 
να είναι οι ίδιες με αυτές της 1ης διαβούλευσης , έχουν ήδη απαντηθεί και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες στο σύνολό τους. 
 
 

B.VAKTRO A.E.  

Η πρόταση της εταιρείας VAKTRO  απορρίπτεται ως απαράδεκτη δεδομένου ότι με αυτή , 
εφόσον ήθελε γίνει αποδεκτή , θα επιβαρύνονταν ο χρόνος  απασχόλησης των 
παρασκευαστών του εργαστηρίου χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αντισταθμιστικό όφελος για το 
νοσοκομείο δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της προμήθειας θα είναι ιδιαίτερα χαμηλός.  

Ο αναλυτής  Ηλεκτρολυτών του εργαστηρίου  ζητείται στον διαγωνισμό για περιορισμένη 
χρήση ήτοι ως εφεδρικός για περιστάσεις εκτάκτων αναγκών και οι ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές υπερκαλύπτονται από πλήθος αναλυτών του εμπορίου .  

Ως εκ τούτου, το αίτημα για μεμονωμένα αντιδραστήρια δεν γίνεται δεκτό διότι περιορίζει την 
χρηστικότητα ενός αναλυτή περιστασιακής χρήσης και αυξάνει τον χρόνο απασχόλησης του 
προσωπικού χωρίς ιδιαίτερο λόγο 

 
 
 

                    

 


