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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤ: Η 422/2020 διακήρυξη για την προμήθεια
του Γενικού Νοσοκομείου
Διδυμοτείχου
λαπαροσκοπικό υλικό (CPV 33169000-2) συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Σας ενημερώνουμε ότι στο 422/2020 διαγωνισμό προστίθεται το παρακάτω άρθρο 23 που
αφορά την κατάθεση των δειγμάτων που απαιτούνται για την σωστή αξιολόγηση του
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Όλοι οι προσφέροντες πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δύο δείγματα.
Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το
αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται στο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία.
Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ και
θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος παραρτήματος.
Θα πρέπει να κατατεθεί ένα δείγμα από το κάθε είδος, εκτός κι αν η φύση ή η αξία του δεν το
επιτρέπει, σε αυτή την περίπτωση ο προσφέρων θα καταθέτει prospectus και θα το αιτιολογεί
γραπτώς και εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης θα επιδείξει το είδος. Οι
προσφέροντες που θα καταθέσουν Prospectus , θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του
κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα Prospectus να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος , νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής , στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα
στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Τα Prospectus θα κατατίθενται στο φάκελο
τεχνικής προσφοράς.
Σε κάθε δείγμα ή Prospectus θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής :
1) To όνομα του προμηθευτή
2) O κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση της διακήρυξης.
Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.
Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να
αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως
τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα

δείγματα ή Prospectus. Δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή των εταιρειών που δεν έχουν καταθέσει
δείγματα ή Prospectus, η μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψη των προσφορών. Ο
ισχυρισμός ότι τα προσφερόμενα είδη είναι δοκιμασμένα γιατί χρησιμοποιούνται επί χρόνια από το
Νοσοκομείο δεν αναιρεί την παραπάνω υποχρέωση των εταιρειών, ούτε δικαιολογείται η
παράλειψη καταθέσεως δειγμάτων αφού η κατάθεσή τους επιβάλλεται για την σύγκριση με τα
προμηθευόμενα είδη και παραμένουν στο Νοσοκομείο καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης. Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της
καταλληλότητας των ειδών, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων σε περίπτωση
χημικής εξέτασης του είδους, βαρύνει τον προμηθευτή.
Η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει ως εξής:
1. Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθηκαν ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, γίνεται
μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης, μετά από έγγραφη δήλωσή
τους, η δε επιστροφή τους θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη δική τους, σε αντίθετη περίπτωση τα
δείγματα θα παραμένουν στο Ίδρυμα, εφόσον δεν έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολικώς κατά
την διαδικασία του ελέγχου.
2. Των συμβασιούχων προμηθευτών που κατατέθηκαν με την προσφορά τους και δεν
καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς κατά την διαδικασία των ελέγχων , μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες μετά από έγγραφη δήλωσή τους , εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή των
ειδών, με μέριμνα και ευθύνη τούτων.
Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν
καταβάλλεται.
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