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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 08Σ/Ν.4542/Π18-19
Σε απάντηση ερωτημάτων οικονομικών φορέων και έχοντας υπόψη τις απόψεις του από 29-10-18
εγγράφου του προϊσταμένου της ΒΙΤ, παραθέτουμε τις κάτωθι διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της
διακήρυξης 08Σ/Ν.4542/Π18-19:
1)Παράγραφος 2.2.7.1 - Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών - ΤΕΥΔ
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ.
13 του ν. 4497/2017 σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της διακηρυξης για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.
Εξακολουθεί
να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών
προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
2) Παράγραφος 2.4.4 - Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Στην παράγραφό 2.4.4. της διακήρυξης αναφέρεται εκ παραδρομής ότι: «ο προσφέρων θα επισυνάψει
στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο
Παράτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf» καθότι η προσφορά δεν είναι ηλεκτρονική αλλά
έντυπη. Ως εκ τούτου ο προσφέρων θα περιλάβει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την
οικονομική προσφορά του υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το υπόδειγμα που
υπάρχει στο Παράτημα ΙΙΙ της διακήρυξης.

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α)Παράγραφος 2:
Η απαίτηση της παραγράφου2 σύμφωνα με την οποία «Οι ειδικοί τεχνικοί του Συντηρητή υποχρεούνται
να επισκέπτονται το Γ.Ν. Σύρου, τρεις (3) φορές κατ' έτος, με ελάχιστο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ δύο
συντηρήσεων τρεις (3) μήνες και μέγιστο πέντε (5) μήνες, και να προβαίνουν σε εργασίες προληπτικής
συντήρησης και ρύθμισης των μηχανημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία
τους» ισχύει για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού και τον προς συντήρηση εξοπλισμού.
Β) Παράγραφος 9:
Η απαίτηση της παραγράφου 9 από παραδρομή αναφέρεται στον αξονικό τομογράφο GE OPTIMA CT
ο οποίος δεν είναι αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
Αντίθετα η παραπάνω απαίτηση αφορά στο σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού και τον προς
συντήρηση εξοπλισμό. Ως εκ τούτου διορθώνεται ως εξής:«H ανάδοχος εταιρεία συντήρησης θα
αναλάβει την σύμφωνη με τα ειδικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
συντήρηση η οποία θα γίνεται από τεχνικούς της αναδόχου εταιρείας με εκπαίδευση και εμπειρία σε
ιδία ή αντίστοιχα μηχανήματα. Να κατατεθούν (τουλάχιστον 1) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης με δημόσια
ή ιδιωτικά ιδρύματα, με ποινή απόρριψης.»
Γ)Το τμήμα 8 του διαγωνισμού αφόρα στην συντήρηση αναισθησιολογικού μηχανήματος τύπου S/5
AVANCE GE (το οποίο συνοδεύεται και από το monitor τύπου compact Anacsthesia) και όχι τύπου
AVENSI όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην διακήρυξη.
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