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Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 3329/05
2. του Ν.4152/2013
3. του Ν.4250/2014
4. του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. του Ν. 4782/2021
6. την Υπ. αριθμ. 23/02-06-2021 Συνεδρίαση του Δ.Σ του Γ.Ν Ηλείας (θέμα 2Ο)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια
του είδους «ΥΓΡΟ
ΟΞΥΓΟΝΟ» για τις ανάγκες της Ν.Μ Αμαλιάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

40.000 m3

ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΙΜΗ
ΠΑΡΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ/m3
1.30/0,69€

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ
27.600,00€
6.480,00€
34.224,00€

Τρόπος υποβολής προσφορών :
Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 10-12-2021 ώρα 14:00 μ.μ.
Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτα τα είδη και
άμεση παράδοση.
Σημειώνεται ότι :
1. H τεχνική προσφορά ( κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός του κυρίου φακέλου της
προσφοράς) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και να αναφέρονται στον πίνακα συμμόρφωσής του
Παραρτήματος Ι περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
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προδιαγραφές πληρούνται. Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε κλειστό φάκελο
εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς) σε δύο 2 αντίτυπα (πρωτότυποαντίγραφο) συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα πρόσκληση
κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα. Προσφορές που θα υπερβαίνουν
τον προϋπολογισμό ανά είδος θα απορρίπτονται. Στην προσφορά να
αναγράφονται (εφόσον υπάρχει), ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους και η τιμή
παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να
κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
2. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία
απαραίτητα : α) κωδικό αιτήματος νοσοκομείου, β) κωδικό είδους εταιρείας, γ) κωδικό
παραγωγού (εφόσον υπάρχει), δ) κατηγορία και περιγραφή υλικού, ε) προέλευση
3. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει)
και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή
να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
4. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής. Με τον ανάδοχοαναδόχους θα συναφθεί σύμβαση χρονικής διάρκεια ενός (1) έτους.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης
υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα είδη κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε
για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από
την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο
υλικό και κατ’ επέκταση άμεση παράδοση. Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά
ανάλογα με της ανάγκες της Ν.Μ Αμαλιάδας
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
10. Τρόπος παράδοσης - παραλαβής :
 Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα
τιμολόγια.
 Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την
χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής
παραλαβής, εφ’ όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα
αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
11. Ειδικοί όροι συμμετοχής :
 Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον
αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των
παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση
της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή
εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
 Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική
κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της
τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η
κατακύρωση/ανάθεση.
 Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει :
Α. Φορολογική Ενημερότητα
Β. Ασφαλιστική Ενημερότητα
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Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το αρθρ 73 του
Ν. 4412/2016
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ
Δρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MD.PhD.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ανάγκες σε προμήθεια των παρακάτω ειδών
Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας.

της

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Υγρού οξυγόνου, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας) ως κάτωθι .
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

40.000 m3

ΚΩΔΙΚΟΣ-ΤΙΜΗ
ΠΑΡΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ/m3
1.30/0,69€

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ
27.600,00€
6.480,00€

34.224,00€

Οι προμηθευτές Υγρού Οξυγόνου θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με
ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά:
1. Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη .
2. Όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου πιστοποιητικά (όπως ISO 9001/2008 , κλπ) που αφορούν την
παραγωγή, εμπορία και διανομή υγροποιημένου οξυγόνου, παραγωγή εμπορία και διανομή
αερίων οξυγόνου, πρωτοξείδιο του Αζώτου, Διοξειδίου του άνθρακα .
3. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης.
4. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου και λοιπών αερίων σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
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5. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου πληροί τις προδιαγραφές της
2491 / 86 ΤΟΤΕΕ .

Α. ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Το Οξυγόνο θα μεταφέρεται στο κάθε Νοσοκομείο σε υγρή μορφή με βυτιοφόρο του προμηθευτή
και θα τοποθετείται σε ειδική δεξαμενή
Ο προμηθευτής του υγρού οξυγόνου που θα αναδειχθεί, θα πρέπει να εγκαταστήσει δεξαμενή υγρού
οξυγόνου χωρητικότητας 5000 Lt για τη Ν.Μ Αμαλιάδας , η οποία θα λειτουργεί με ευθύνη του
Νοσοκομείου στην διαμορφωμένη για αυτό τον σκοπό θέση. Η δεξαμενή θα παραχωρηθεί στο
Νοσοκομείο συνοδευμένη με όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, όπως εξαερωτές, όργανα ρυθμίσεως της
πίεσης, ασφαλιστικές δικλείδες υπερπίεσης και υπερπλήρωσης, στόμια πλήρωσης, μανόμετρα,
δείκτης στάθμης υγρού κ.λ.π., για όλη την διάρκεια της σύμβασης χωρίς επιπλέον χρέωση (ενοίκιο)
ενώ η κυριότητα της θα παραμείνει στον προμηθευτή. Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας των
δεξαμενών.
Η πίεση λειτουργίας της δεξαμενής θα ρυθμίζεται από τον χορηγητή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
δικτύου διανομής και διατηρείται σταθερή αυτόματα. Η λειτουργία της δεξαμενής δεν θα απαιτεί
κανένα απολύτως χειρισμό από το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο θα παρακολουθεί μόνο τον
δείκτη περιεχομένου της δεξαμενής και την πίεσή της.
Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες
τις αναγκαίες συνδέσεις με τα δίκτυα διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου, για την παράδοση της
δεξαμενής σε πλήρη λειτουργία.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε γνώση επί τόπου, τον χώρο που διατίθεται για την
εγκατάσταση της δεξαμενής, και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της.
Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται στη
δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όλες τις ημέρες
και ώρες).
Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ 99.5% κατ’ όγκο. Με την
προσφορά του ο προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ
για την παραγωγή του υγρού οξυγόνου.
Η δεξαμενή λόγω των αποστάσεων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή
περίοδο, να έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού καταγραφικού με πίνακα (LCD)
ενδείξεων ώστε να καταγράφονται όλες οι παράμετροι του εσωτερικού της δεξαμενής όπως πίεση
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λειτουργίας , περιεχόμενο , ημερήσια κατανάλωση ωριαία κατανάλωση, θερμοκρασία, ποσότητα
αναπλήρωσης , συναγερμοί ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών και να είναι δυνατή η
παρακολούθησή τους μέσω MODEM από την εταιρεία.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της
δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή – αντικατάσταση δεξαμενής
από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι
την αποκατάσταση της βλάβης. Σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης του προμηθευτή το
Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια (ενοικίαση δεξαμενής από άλλη εταιρεία,
ενοικίαση φιαλών, προμήθεια με κάθε νόμιμο τρόπο, υπηρεσίες μεταφοράς κ.λ.π) με χρέωση όλων
των εξόδων στον ανάδοχο.
Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της
χωρητικότητάς τους και η αναπλήρωση να γίνεται σε 1 ημέρα από την σχετική παραγγελία. Το
Νοσοκομείο οφείλει να παρακολουθεί σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στις
δεξαμενές και να καλεί την εταιρεία με φαξ προς πλήρωση της δεξαμενής.
Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών), η παράδοση
του υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται εντός το αργότερο 4-5 ωρών.
Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την 2491/86 Τεχνική οδηγία
του ΤΕΕ «εγκατάσταση σε κτίρια , Αποθήκευση και διανομή Αερίων για Ιατρική χρήση».
Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του
προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου και με την λήξη της σύμβασης ή την
καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποψιλώσει και να την απομακρύνει με
δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά
με το χρόνο της απομάκρυνσης.
Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής, η οποία
θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά τρίμηνο, έγγραφης
έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκόμενων αυτής, από τον προμηθευτή.
Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί
σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή ασθενείς. Επίσης ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη
έναντι του Νόμου για οποιαδήποτε επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από την έλλειψη οξυγόνο.
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα
είδη

ΝΑΙ

Όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου πιστοποιητικά (όπως ISO 9001/2008 ,
κλπ) που αφορούν την παραγωγή, εμπορία και διανομή υγροποιημένου
οξυγόνου, παραγωγή εμπορία και διανομή αερίων οξυγόνου, πρωτοξείδιο
του Αζώτου, Διοξειδίου του άνθρακα .

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης με άλλο τρόπο

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου πληροί
τις προδιαγραφές της 2491 / 86 ΤΟΤΕΕ .

ΝΑΙ

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τοποθέτηση σε χώρο του Ν.Μ Αμαλιάδας δεξαμενής (κυριότητας
αναδόχου) χωρητικότητας άνω των 5000 Lt . Η δεξαμενή θα τοποθετηθεί
με έξοδα του αναδόχου με σύνδεση και πλήρη λειτουργία με τα δίκτυα
διανομής οξυγόνου του νοσοκομείου χωρίς επιπλέον χρέωση για το
Νοσοκομείο (ενοίκιο).

NAI

Παράδοση και εισαγωγή του οξυγόνου στην ανωτέρω δεξαμενή του
νοσοκομείου. Μεταφορά με κατάλληλα βυτιοφόρα του αναδόχου σε
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

NAI

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά
τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής από την κατακύρωση στο όνομά
τους του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

NAI

Σ Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή –
αντικατάσταση δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η
κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την
αποκατάσταση της βλάβης. Σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης του
προμηθευτή το Νοσοκομείο δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια
(π.χ ενοικίαση δεξαμενής από άλλη εταιρεία, ενοικίαση φιαλών,
προμήθεια με κάθε νόμιμο τρόπο, υπηρεσίες μεταφοράς κ.λ.π) με χρέωση
όλων των εξόδων στον ανάδοχο.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής
απόθεμα 30% της χωρητικότητάς τους και η αναπλήρωση να γίνεται σε 1
ημέρα από την σχετική παραγγελία.

ΝΑΙ

Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των
δεξαμενών), η παράδοση του υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται εντός το
αργότερο 4-5 ωρών

ΝΑΙ

Ε Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα
είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του
Νοσοκομείου και με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της,
ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποψιλώσει και να την
απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από
ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

ΑΔΑ: ΩΜΙΕ4690ΒΠ-669

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τον προμηθευτή βαραίνει η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και
συντήρησης της δεξαμενής, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση
στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, ανά τρίμηνο, έγγραφης έκθεσης
ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκόμενων αυτής, από
τον προμηθευτή

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν
ατύχημα που θα προκληθεί σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή
ασθενείς

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

απομάκρυνσης.

ΟΟ προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη έναντι του Νόμου για
οποιαδήποτε

ΝΑΙ

επιβάρυνση της υγείας των ασθενών από την έλλειψη οξυγόνο.
3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που
προβλέπονται από τους νόμους που διέπουν την παρούσα (Ν.
4412/2016) καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφθεί με τον
ανάδοχο.

NAI

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»
έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της
προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη.
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει
την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση
ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή
αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα
στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί
το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος
του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά
την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
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Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους
στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

