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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/2014 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)», με κωδικό MIS 430671 (Ε.Π 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013) (με Αριθμ. Πρωτ. 389/01-04-2014), 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 23.04.2014 στις 14:00 & Ημερομηνία 

Διενέργειας Διαγωνισμού 24.04.2014 στις 10:00) 

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σελίδες 6 και 7 της Διακήρυξης αναφορικά με το 

δικαίωμα παροχής διευκρινήσεων επί των όρων και του περιεχομένου της Διακήρυξης, 

ακολουθεί διευκρίνιση σε ερώτημα που τέθηκε από μία εταιρεία, εντός των 

χρονικών ορίων που θέτει η διακήρυξη:  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α 

Η εταιρεία Α έστειλε το ερώτημά της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως 

προβλέπει, μεταξύ άλλων, η διακήρυξη.  

Ερώτημα 1:  

Στους πίνακες συμμόρφωσης και συγκεκριμένα στη σελ 44 για το υλικό Κούκλες 
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επίδειξης πρώτων βοηθειών για παιδί ζητείται «Το ηλεκτρονικό  μόνιτορ να διαθέτει 

και λειτουργία ανακεφαλαίωσης με σκορ (σκορ% στις συμπιέσεις, εμφυσήσεις, 

στο flow fraction, καθώς και το συνολικό χρόνο συνεδρίας)». Επειδή τέτοια 

ηλεκτρονικά μόνιτορ παρουσίασης ανακεφαλαίωσης (debriefing) συναντώνται μόνο 

σε προσομοιωτές ασθενών και όχι σε απλά προπλάσματα εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ, 

είναι δε ιδιαίτερα ακριβά και ξεπερνούν κατά πολύ από μόνα τους την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, είναι δυνατή η τροποποίηση της παραπάνω 

απαιτήσεως; 

Απάντηση 1:  

Δύναται να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πληροφοριών λειτουργίας 

ανακεφαλαίωσης με σκορ (σκορ% στις συμπιέσεις, εμφυσήσεις, στο flow fraction, 

καθώς και το συνολικό χρόνο συνεδρίας) είτε στο προσφερόμενο μόνιτορ της 

συσκευής είτε σε άλλο μόνιτορ που προαιρετικά να μπορεί να συνδεθεί στο 

πρόπλασμα. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. 

 

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 


