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Θέμα: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης της συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια:
εργαλείων χειρουργείου με αρ. 1/2013 CPV 33162200-5.
σχετικό: το υπ΄αρίθμ. πρωτ. 4022/03.4.2013 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του από 3.4.2013 εγγράφου σας, με αρ. πρωτ. 4022/03.4.2013 σχετικά
με τις διευκρινίσεις επί της διακήρυξης της συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια:
εργαλείων χειρουργείου με αρ. 1/2013 CPV 33162200-5 σας κάνουμε γνωστό τα
ακόλουθα:
α) στον πίνακα της σελ. 7 άρθρο 5 (βασικά στοιχεία διακήρυξης), όπου αναφέρεται ότι
απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων, τα δείγματα που πρέπει να κατατεθούν θα πρέπει να
είναι 2 τεμάχια ανά κατηγορία και όχι ανά διάσταση.
β) στο άρθρο 9 της διακήρυξης (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) σελ. 9 που αναφέρει «Να
δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο
2.4 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007».
Διευκρινίζουμε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 10
της διακήρυξης και όχι στο άρθρο 2.4 όπως εκ παραδρομής έχει γραφτεί.
γ) στο Μέρος Β της διακήρυξης (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ), στην κατηγορία Α΄ στον α/α 5δ ζητούνται:
«Ανταλλακτικές κασέτες για τα εργαλεία της παραγράφου 4 για όλα τα μεγέθη»
Διευκρινίζουμε ότι οι κασέτες θα πρέπει να αφορούν τα εργαλεία του α/α 5.
δ) ομοίως στην ίδια κατηγορία με α/α 6γ που ζητούνται:
«Ανταλλακτικές κασέτες για τα εργαλεία της παραγράφου 5»,
διευκρινίζουμε ότι οι κασέτες θα πρέπει να αφορούν τα εργαλεία του α/α 6.
ε) στο α/α 13 στην κατηγορία Α΄ αναφέρεται 2 φορές η υποκατηγορία β, διευκρινίζουμε
ότι οι υποκατηγορίες για το α/α 13 είναι:
α) Μήκους συρραφής-διατομής-αναστόμωσης 55-60mm για όλους τους τύπους ιστών.
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β) Μήκους συρραφής-διατομής-αναστόμωσης 75-80mm για όλους τους τύπους ιστών.
γ) Ανταλλακτικές κασσέτες για τα παραπάνω εργαλεία.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πρόσθετες πληροφορίες.
Ο υποδιοικητής του Νοσοκομείου
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