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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 1/2018» 

Σε συνέχεια ερωτημάτων επί της Διακήρυξης 1/2018 για την προμήθεια Συστήματος Ψηφιακής 

Μαστογραφίας με Στερεοτακτική Βιοψία, τα οποία υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Στη σελίδα 8 της διακήρυξης, στον πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής, στην παράγραφο Ε. 

ζητείται η προσκόμιση όλων των λοιπών Υπεύθυνων δηλώσεων (κατασκευαστή τελικού προϊόντος, χώρας 

καταγωγής προσφερόμενου είδους κ.λ.π.) που αναφέρονται στην διακήρυξη Οι ίδιες δηλώσεις ζητούνται 

και στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς (σελ.10 της διακήρυξης).  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σημειώνεται ότι εφόσον η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής 

προσφοράς γίνεται σε ένα στάδιο, είναι στη διακριτική ευχέρεια του συμμετέχοντος να επιλέξει αν θα 

επισυνάψει τις εν λόγω δηλώσεις στον φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής ή τεχνική προσφορά, χωρίς αυτό 

να επηρεάζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Στη σελίδα 8 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στον πίνακα δικαιολογητικών συμμετοχής 

ζητείται το παρακάτω : 

 



 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν οι εν λόγω δηλώσεις θέλουν ψηφιακή υπογραφή του Προέδρου και όλων 

των μελών του ΔΣ ή αρκεί να υπογραφούν από το νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), η οποία ζητείται στη 

σελίδα 8 της διακήρυξης, καθώς και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις αρκεί να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή 

του νόμιμου εκπρόσωπο της εταιρείας, σύμφωνα με διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 79
Α
 του 

Ν.4412/2016, καθώς επίσης και της υπ. αρ. 4495/15-01-2018 ερμηνευτικής εγκυκλίου.  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Στη σελίδα 25 της διακήρυξης, στο υπόδειγμα της εγγυητικής συμμετοχής και συγκεκριμένα 

στα παρακάτω εδάφιο αναφέρεται ότι :  

 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 
8
 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αναφέρεται ότι στο σημείο ι) στη σελ. 17 της διακήρυξης υπάρχει ρητά το χρονικό 

διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο το ποσό της εγγυητικής και προσδιορίζεται αυτό: σε 

πέντε ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.   

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση. 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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