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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ         

Σε συνέχεια αιτήματος παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 29/2020 

για την προμήθεια Συστήματος Αυτόματης Απομαγνητοφώνησης Ιατρικών Πράξεων, το οποίο υποβλήθηκε την 

21/08/2020 στην ηλεκτρονική πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Στη σελίδα 10 της διακήρυξης,  αναφέρεται ως απαίτηση η αναγραφή κωδικού ΕΟΦ ανά προσφερόμενο είδος, 

εφόσον σύμφωνα με το Άρθρο 87 του Νόμου 4600/ΦΕΚ43Α/9-3-2019 από τις 10 Απριλίου 2019 διακόπτεται 

η λειτουργία του “Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων” που τηρούσε το ΕΚΑΠΤΥ ή σχετική αίτηση 

προς τον ΕΟΦ, για την οποία ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή 

για την πορεία αυτής από την αρχική ημερομηνία υποβολής της.  

Η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη 

Διακήρυξη, ως εκ τούτου δεν απαιτείται η αναγραφή κωδικού στα εξαρτήματα που απαρτίζουν ένα Σύστημα 

Αυτόματης Απομαγνητοφώνησης Ιατρικών Πράξεων και πρέπει να αγνοηθεί από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς. 

2. Αναφορικά με την παρατήρηση για το Ε.Ε.Ε.Σ, ενημερώνουμε καταρχήν ότι στην περίπτωση διαγωνισμών 

κάτω των ορίων, όπως ο εν λόγω, το κατάλληλο έντυπο είναι το Τ.Ε.Υ.Δ. και όχι το Ε.Ε.Ε.Σ. 

Επ’ αυτού, πληροφορούμε ότι εκ παραδρομής δεν προστέθηκε στα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία του 

Διαγωνισμού και για το λόγο αυτό θα τεθεί άμεσα στη διάθεση των υποψηφίων συμμετεχόντων, ώστε να είναι 

δυνατή η επεξεργασία και μετέπειτα κατάθεσή του. 

3.  Η τεχνική προσφορά και οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

περιλαμβάνουν οικονομικά στοιχεία, καθώς η όποια συμπερίληψη οικονομικών στοιχείων στην προς υποβολή 

τεχνική προσφορά των υποψηφίων στον εν λόγω διαγωνισμό, συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική 

διαδικασία.  

Στον παρόντα διαγωνισμό, όπου κριτήριο κατακύρωσης τίθεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή, οι απαιτήσεις είναι με τέτοιο τρόπο διατυπωμένες ώστε οι υποψήφιοι 

συμμετέχοντες να αξιολογούνται με κριτήρια (ναι-όχι), καλύπτει δεν καλύπτει, αποδέχομαι ή όχι.  

Για την απόδειξη λοιπόν της εκπλήρωσης της απαίτησης «Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

(από τον πρώτο χρόνο) θα ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 10% του κόστους προμήθειας της άδειας 

χρήσης και θα είναι ετήσιο», θα πρέπει οι συμμετέχοντες, στο Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών προδιαγραφών, 

το οποίο παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ, να συμπληρώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της συγκεκριμένης απαίτησης 

είτε ΝΑΙ (εφόσον εκπληρώνουν την απαίτηση) είτε ΟΧΙ (εφόσον δεν την εκπληρώνουν στο αντίστοιχο Φύλλο 

Συμμόρφωσης).  

Συνεπώς η αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνεται αποκλειστικά στην 

Οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.  

 

 

 

 



 

Επιπροσθέτως  ενημερώνουμε ότι: 

 

 η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών παρατείνεται από τις 27/08/2020 στις 01/09/2020 

 η ημερομηνία υποβολής εντύπων φακέλων προσφορών για τα δικαιολογητικά που δεν μπορούν να κατατεθούν 

ηλεκτρονικά, από τις από Τετάρτη 02/09/2020 έως και Παρασκευή 04/09/2020 έως τις 14:00 στο πρωτόκολλο 

του Νοσοκομείου. 

 η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μετατίθεται ημέρα Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 10.00 πμ, στην 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   
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