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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ KHΜ∆ΗΣ, ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                        ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                            Α Γ Ρ Ι Ν ΙΟ     0 3 / 09 / 2019                                  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                   Αρ. Πρωτ. 11534  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
   
ΘΕΜΑ:  ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  αριθ.  11410/2019, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Για την  προµήθεια  «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ».  

 

Το Γ. Ν.  Αιτωλοακαρνανίας  Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου προσθέτει στη συγκεκριµένη 

διακήρυξη που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 19PROC005502209 και Α∆Α: Ω61Ω46904Μ-

6ΡΝ στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΣΕΛ. 14) τα παρακάτω:  

10. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής µε την ακριβή διεύθυνσή του. 

11. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι τα προσφερόµενα είδη είναι απολύτως συµβατά µε 

τα εκτυπωτικά συστήµατα για τα οποία προορίζονται και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη µε δική του οικονοµική 

επιβάρυνση για τη περίοδο χρήσης των φίλµ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθµιση, των τεχνικών στοιχείων της 

εκτύπωσης (αµαύρωση, ευκρίνεια κλπ).Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευµένο 

τεχνικό προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.  

12. Τα προσφερόµενα ψηφιακά φίλµς θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του Κατασκευαστικού Οίκου 

και όχι αποµιµήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φίλµ θα πιστοποιείται µε έγγραφη 

βεβαίωση του κατασκευαστικού Οίκου η οποία θα συνυποβάλλεται στη προσφορά.  

13.Βάσει του άρθρου 43 παρ. 9 ν. 4605/2019, οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις τεχνικές 

προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Προσφορά στην οποία δεν θα 

υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το 

τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει 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 επιχειρηµατική µονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν 

την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο 

εγκατάστασης της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη ∆ήλωσή 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 την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή επίσηµος αντιπρόσωπός της (να αναφερθεί) έχει αποδεχτεί έναντι 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. 

                                                                            Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                         

                                                        

                                                                         ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ                                                        

                                                                               
                                                             
Εσωτ. ∆ιανοµή 

• Οικονοµικό τµήµα 


