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Κηφισιά, 17-10-2019 
Αριθ. πρωτ.  12455     

 
     

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
 
 
Θέμα : Συμπληρωματικό έγγραφο   σχετικά με την τεχνική προσφορά παρ.2.4.3.2 
της διακήρυξης 35/2019 του διαγωνισμού  για την «προμήθεια προϊόντων 
εμφάνισης ακτινογραφιών» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 80283.    
 
 
 
Σας ενημερώνουμε   σχετικά με το Δημόσιο διαγωνισμό   με αριθμό διακήρυξης 
35/2019 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 80283, που αφορά στην προμήθεια προϊόντων 
εμφάνισης ακτινογραφιών ότι, οι προσφέροντες θα πρέπει να επισυνάψουν στην 
τεχνική τους προσφορά  και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή όπως 
αυτή αναφέρεται στο ν.4605/19, άρθρο 43, τροποποίηση του άρθρου 94 του 4412/16 
όπου  προστέθηκε η παράγραφος 5  ως εξής: 
 
 

≪5.α. Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν 
από τους προσφέροντες να δηλώνουν στην τεχνική τους προσφορά τη χώρα κα-
ταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.  
 
β. Στην περίπτωση που ζητείται στην τεχνική προσφορά η ανωτέρω δήλωση, ο 
προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία 
δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι 
προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχει-
ρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
 
Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους 
προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα 
κατασκευής του τελικού προ-ϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ 
του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω 
δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη≫. 
 
 
Στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού Παράρτημα ΙΙ, στα γενικά χαρακτηριστικά 
αριθμ. 11, ζητείται να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής με την 
ακριβή διεύθυνση του. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το 5β του παραπάνω  άρθρου,  
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να συμπεριληφθεί στην τεχνική προσφορά και η υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη.  
 
 

   

 

                                        Διοικητής του Νοσοκομείου 

                                           Νικόλαος Κοντοδημόπουλος 
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