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Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2018 (Συστημικός Αριθμός 63283), ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
CPV: 33115000-9, ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ BΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

Σχετ.: 1. Έγγραφο PHILIPS ΕΛΛΑΣ, με ημ/νία 03/09/2018

Με βάσει τα ερωτήματα που τέθηκαν θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
Ι. Το παρακάτω άρθρο της Διακήρυξης:
«2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό:
1. να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών δηλαδή:


έτος (2016) κύκλος εργασιών



έτος (2017) κύκλος εργασιών



έτος (2018) κύκλος εργασιών

2. να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για
τα ακόλουθα έτη:



έτος (2016) κύκλος εργασιών



έτος (2017) κύκλος εργασιών



έτος (2018) κύκλος εργασιών…»

διατυπώνεται ορθά ως εξής:
«2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό:
1. να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών δηλαδή:


έτος (2015) κύκλος εργασιών



έτος (2016) κύκλος εργασιών



έτος (2017) κύκλος εργασιών

2. να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για
τα ακόλουθα έτη:


έτος (2015) κύκλος εργασιών



έτος (2016) κύκλος εργασιών



έτος (2017) κύκλος εργασιών…»

ΙΙ. Στο άρθρο της Διακήρυξης 2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης,
-διευκρινίζεται ότι:
Οι πιστοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω:



Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 (ή νεότερο) για την περιβαλλοντική
διαχείριση
Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2008 (ή νεότερο) για την Υγεία και Ασφάλεια
Εργασίας

θα πρέπει να αφορούν τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή).

ΙΙΙ. Σχετικά με το άρθρο της Διακήρυξης 2.2.9.2. Αποδεικτικά Μέσα «Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των
οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους
2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016, (άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016)…»
-διευκρινίζεται ότι:
όλα τα δικαιολογητικά (έγγραφα και πίνακες) που ζητούνται στο εν λόγω άρθρο, θα προσκομισθούν όπως
και όπου απαιτούνται από τη διακήρυξη στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού από όλους τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, (Άρθρο 79 & 80 Ν4412/2016).
IV. Όπως αναφέρεται στο άρθρο της Διακήρυξης 2.4.3.1. Στοιχεία και δικαιολογητικά (γ) Νομιμοποιητικά
έγγραφα: «…Υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία
υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου (του υποψηφίου, του/των τρίτου/τρίτων στη χρηματοοικονομική,

τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα του/των οποίου/ων πρόκειται να στηριχθεί ο υποψήφιος, του/των
υπεργολάβου/ων ή προμηθευτού/ών)…».
-διευκρινίζεται ότι:
(α) στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας πρόκειται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτου/τρίτων,
απαιτείται να κατατεθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα και από τον/τους τρίτο/τρίτους. Η υπεργολαβία δεν
επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 4.4. της διακήρυξης.
(β) αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην
αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
V. Όσον αφορά το άρθρο της Διακήρυξης 2.2.8. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
«…Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται…»
-διευκρινίζεται ότι,
 για ενδεχόμενη συνεργασία με ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό μηχανικό ή εργολάβο για την υλοποίηση
εργασιών στο χώρο εγκατάστασης που απαιτούνται, ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 4.4 της
διακήρυξης και όσα ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Άρθρο 1.
Συμμόρφωση με Γενικούς & Ειδικούς όρους διαγωνισμού. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων αυτών για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


για την προμήθεια τρίτων ειδών/παρελκόμενου εξοπλισμού (πχ εγχυτής κλπ), ισχύουν τα όσα
ορίζονται στο Άρθρο 4.4 της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το
σκοπό αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

VI. Όσον αφορά το άρθρο της Διακήρυξης Παράρτημα ΙΙ – Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, άρθρο 7.
Πληρότητα στοιχείων προσφοράς, παράγραφος 7.4 «Για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας
αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ κλπ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις σειρές,
σε χωριστούς φακέλους – ντοσιέ με αρίθμηση του περιεχομένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο
και σε ηλεκτρονική μορφή επί ποινή αποκλεισμού.»
-διευκρινίζεται ότι,
δεν έχει τεθεί εκ παραδρομής η παράγραφος 7.4. Η αρίθμηση και το ζητούμενο ευρετήριο, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, απαιτείται για το περιεχόμενο του φακέλου που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή.

VII. Όσον αφορά το άρθρο της Διακήρυξης Παράρτημα V – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο
Συμμόρφωσης, παράγραφος 4
«Μετά από το Φύλλο Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα τεχνικά
φυλλάδια κατασκευαστών (prospectus), αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και
εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα
σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο
διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου συγκροτήματος με τις απαιτήσεις των

τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από
την αρμόδια επιτροπή…»,
-διευκρινίζεται ότι,
τα service manuals είναι στοιχείο του Παραρτήματος V (παράγραφος 4 & Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο
Συμμόρφωσης 15.1.2)

VIII. Όσον αφορά το άρθρο της Διακήρυξης Παράρτημα V – Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο
Συμμόρφωσης, παράγραφος 3:
«Πίνακας «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» ο οποίος περιέχεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας διακήρυξης, για το προσφερόμενο συγκρότημα.
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ του Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» των τεχνικών
προδιαγραφών όπου αντίστοιχα: α) ακολουθώντας τη σειρά, θα σημειώνει την απάντηση που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΝΑΙ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ αν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την
προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος και β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ όπου θα αναφέρει την σελίδα/-δες της τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη
αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση. Οι Απαντήσεις των προσφερόντων στο φύλλο συμμόρφωσης των
Τεχνικών Προδιαγραφών πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και με παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά.»
και παράγραφος 16γ:
«Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:
- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική (απαράβατος όρος) για τον
προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε
επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και
πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει
επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
- Ένας αριθμός, που σημαίνει μία τιμή (π.χ. αριθμητική) και είναι υποχρεωτικό μέγεθος (απαράβατος όρος)
της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).
- Η λέξη “ΑΝΑΠΤΥΞΗ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή αποτελεί βαθμολογήσιμο
χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά (απαράβατος όρος) να αναφερθεί στην προσφορά….»

-διευκρινίζεται ότι,
εφόσον τα αντίστοιχα πεδία δεν επαρκούν για την πλήρη ανάπτυξη των απαιτήσεων, αυτές δύναται να
υποβληθούν υπό μορφή αρχείου ψηφιακά υπογεγραμμένου
και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στα αντίστοιχα πεδία να δοθεί η απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ και η παραπομπή στο
σχετικό αρχείο του Φύλλου Συμμόρφωσης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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