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Θέμα: Ανακοίνωζη για ηην ςπ’ απ. 006/2019 διακήπςξη ηος ανοικηού ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ηην
ππομήθεια ενόρ (1) πολςκαηαγπαθικού ζςζηήμαηορ καπδιολογικών παπαμέηπων ζςνοδεςόμενος από
μησάνημα ππόκληζηρ ηλεκηποθςζιολογίαρ (α/α ζςζηήμαηορ ΕΗΔΗ 72944).
σεη.: Η δημοζίεςζη ηος ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52) – Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν.4412/2016 – Πποζθήκη νέων
άπθπων, με ιζσύ ηην 01η Αππιλίος 2019.

Σαο γλσξίδνπκε όηη κε ην άπθπο 43 ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ λόκνπ, ηποποποιήθηκαν επιμέποςρ διαηάξειρ ηνπ
ν.4412/2016 «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη
2014/25/ΕΕ)». Οι ανωηέπω νομοθεηικέρ μεηαβολέρ, οι οποίερ δεν είσαν ζςμπεπιληθθεί ζηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ.
006/2019 διακήπςξηρ, έσοςν πλήπη ιζσύ για ηη διενέπγεια ηος εν λόγω διαγωνιζμού.
Από ηηο ηξνπνπνηήζεηο ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε:
 Σο ΕΕΕ (ΕΕΕΠ) κπνξεί λα ςπογπάθεηαι έωρ δέκα (10) ημέπερ πξηλ ηην καηαληκηική ημεπομηνία
ςποβολήρ ησλ πξνζθνξώλ.
 Σα ιδιωηικά έγγπαθα πος ςποβάλλονηαι με ηην πποζθοπά, γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπόκελα
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4250/2014 (Α’ 94) είηε και ζε απλή θωηοηςπία, εθόζον ζςνςποβάλλεηαι ςπεύθςνη
δήλωζη, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέπει ςπογπαθή έωρ δέκα (10) ημέπερ ππιν
ηην καηαληκηική εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
 Σα ιδιωηικά έγγπαθα πος ςποβάλλονηαι ζηο ζηάδιο ςποβολήρ ηων δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ,
γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4250/2014 (Α’ 94) είηε και ζε απλή
θωηοηςπία, εθόζον ζςνςποβάλλεηαι ςπεύθςνη δήλωζη, ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.
 Καηά ηο ζηάδιο ηηρ ςποβολήρ ηων δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ (άξζξν 10ν ηεο δηαθήξπμεο), ν
πξνζσξηλόο αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο, νθείιεη λα ππνβάιεη
ειεθηξνληθά ενηόρ δέκα (10) ημεπών από ηελ ειεθηξνληθή θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. Αλ δελ
πξνζθνκηζζνύλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ν
πξνζσξηλόο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 αίηημα ππορ ηο απμόδιο
όπγανο αξιολόγηζηρ για ηην παπάηαζη ηηρ πποθεζμίαρ ππνβνιήο, ηο οποίο ζςνοδεύεηαι με
αποδεικηικά έγγπαθα από ηα οποία να αποδεικνύεηαι όηι έσει αιηηθεί ηη σοπήγηζη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ,
η αναθέηοςζα απσή παπαηείνει ηην πποθεζμία ςποβολήρ ηων δικαιολογηηικών γηα όζν ρξόλν απαηηεζεί
γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο.

 Αςξάνεηαι η κπάηηζη Υπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ από 0,06% ζε 0,07% (άξζξν 30ν
ηεο δηαθήξπμεο θαη παξ.3 ηνπ ζρεδίνπ ζύκβαζεο).
Σηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
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