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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ

ΚΟΘΝ:
1. Γξακ. Ννζνθ. Φ/Α/1/
ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ:

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με ερώτημα
ΥΕΣ.:

α.

Η αξηζκ. 108/2022 Γ/με ΔΣΗΙΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ (ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ)
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΔ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΑΚΣΙΝΟΓΙΑΓΝΧΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ SIEMENS
ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ
πξνϋπνινγηζκνύ
285.002,99€ κε
ΦΠΑ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο ελόο (1) έηνπο (αξ.ζπζη. ΔΗΓΗ:
164192)

β.

Η αξηζκ. πξση. ηνπ Ννζνθνκείνπ επηζηνιή δηεπθξηλίζεσλ εηαηξείαο

ε απάληεζε ηνπ παξαπάλσ (β) ζρεηηθνύ εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ην αλ ε απαίηεζε, ηνπ αξ.
2.2.5 γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ, πξέπεη λα θαιπθζεί κε ηελ
ππνβνιή ηνπ Φαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο
ζαο δηεπθξηλίδνπκε ηα αθόινπζα:
ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ αξ. 104 ηνπ Ν. 4412/216 (κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ) πξνβιέπνληαη
ηα εμήο:
« Άξζξν 104 Υξόλνο ζπλδξνκήο όξσλ ζπκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο
1.Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζώο θαη νη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, όπσο νξίζηεθαλ ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, θξίλνληαη:
α) θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ή ηεο πξνζθνξάο, κε ηελ ππνβνιή ηνπ
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β) θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 80 θαη
γ) θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππεύζπλεο δήισζεο, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ πεξ. γ’ ηεο παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 105, πεξί θαηαθύξσζεο θαη ζύλαςεο ζύκβαζε»
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηε αλσηέξσ ξεηή δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο,
πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ πξέπεη λα ηζρύεη θαη θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Πην αλαιπηηθά, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα δειώζεη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ΔΔΔ
(Μέξνο IV. – Β. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα) ηα ζηνηρεία πνπ απαηηεί ην ελ ιόγσ πεδίν
έηζη ώζηε λα απνδεηθλύεηαη όηη δηαζέηεη ην δεηνύκελν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην (ην νπνίν πξνζθνκίδεηαη
ζην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο).
Σν ελ ιόγσ δηθαηνινγεηηθό κπνξεί λα ην θαηαζέζεη θαη ζην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξάο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ ην θαηαζέζεη ζην ζηάδην ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο, ε αξκόδηα επηηξνπή δελ απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά, αιιά κπνξεί λα ην δεηήζεη θαηά ηε
θάζε αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβώζεη όηη ε απαίηεζε απηή πιεξνύληαλ θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θαη όρη κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
Καηά ζπλέπεηα, ζην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξώλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα θαηαζέζεη
είηε αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην ην νπνίν ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζα πξέπεη λα ην πξνζθνκίζεη
αλαλεσκέλν σο πξνο ηε δηάξθεηα ηζρύνο, ζε πεξίπησζε πνπ απηό έρεη ιήμεη, είηε πξνζύκθσλν
αζθαιηζηεξίνπ (πξνζθνξά) από αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ζα πξέπεη
πξνζθνκίζεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην.
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