
 
ΘΕΜΑ:         Διευκρινήσεις σχετικά με την αριθμ. 11/17 Δ/ξης (Συστημικός αριθμός 31055) 

 

ΣΧΕΤ.:  Η αριθμ. 11/17 δ/ξη διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια  υλικών 

καρδιακού καθετηριασμού, αναλωσίμου υλικού αγγειοπλαστικής ,υλικού ευρείας καθημερινής 

χρήσης & ειδών ιματισμού  (cpv 33111730-7).  

 

 Αναφορικά με την παραπάνω σχετική Δ/ξη θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 

 

i. Στο άρθρο 2.4.3.1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» μαζί με το ΕΕΕΣ, την εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής και την επιστολή με τα προσφερόμενα είδη οι προσφέροντες απαιτείται να 

καταθέσουν και τα εξής: 

4. Tα νοµιµοποιητικά έγγραφα  κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το 

ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. 

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη 

νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή 
που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

Διευκρινίζεται ότι όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (πλην του Β.5 
για το οποίο κατατίθενται τα προαναφερόμενα) θα κατατεθούν στο στάδιο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Βαθμός Ασφαλείας 

Ιωάννινα,  11/04/2017 

 

Αριθ. Πρωτ. : 4873 
 

 ΠΡΟΣ:  

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  
Με ανάρτηση στο 

ΕΣΗΔΗΣ και την 
ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου. 

 

  

  

  

 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμηθειών 

Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη 50 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Πληροφορίες : Σ. Γκορίτσα  
Τηλέφωνο : 2651366625 
Fax : 2651029470 
E-mail : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 

 ΚΟΙΝ: 
1. Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1.  



 
ii. Το άρθρο 2.4.2.5 και το σημείο «Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων» διαμορφώνεται ως εξής: 

 «Το ΕΕΕΣ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά  σε  µορφή  αρχείου  τύπου   .pdf  και  προσκομίζονται   
κατά περίπτωση   από  αυτόν   εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή, πλην 
των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά  
Συµµετοχής - Τεχνική  Προσφορά» που έχουν   υποβληθεί   µε  την   ηλεκτρονική   προσφορά   και   
απαιτούνται   να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας 
είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική 
Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς». 
 

iii. Η επιστολή που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι τα Δ/κά Συμμετοχής (δικαιολογητικό με α.α 3) 
διαμορφώνεται ως εξής: Επιστολή στην οποία να αναγράφεται για ποια είδη καταθέτουν 
Προσφορά, όπως ορίζεται στο Παράρτημα (I) της παρούσας Διακήρυξης, προκειμένου για τον 
υπολογισμό του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 
 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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