
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την 

προμήθεια: Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής CPV 33168000-5 για την Οργανική 

Μονάδα Έδρας-Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»με αρ. 

πρωτ. 3048/1-4-2020 και με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την 30/4/2020 Ημέρα : 

Πέμπτη Ώρα : 10.30 πμ» 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια: Διατάξεις 

Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής CPV 33168000-5 για την Οργανική Μονάδα Έδρας-Άγιος Νικόλαος του 

Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο» με αρ. πρωτ. 3048/1-4-2020, υποβλήθηκε διευκρινιστική 

ερώτηση από οικονομικό φορέα. 

Η γραπτή απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), κοινοποιούνται στους υποψηφίους 

αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της διακήρυξης, μέσω του ιστοτόπου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

 

   Ο Δοικητής 

    

    

   Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

  

            
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

  7
η 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

  Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 
  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
  ------------------------------------------------------- 

Ταχ. Δ/νση:  Κ. Παλαιολόγου & Κνωσού  

Ταχ. Κώδικας: 72100,  Άγιος Νικόλαος 

Πληροφoρίες:  Ευαγγελία Κοξαρά 

Τηλέφωνο:  2841343174 

Τηλεομ/πία: 2841083327 

Ηλ. Δ/νση:  gkoxara@agnhosp.gr 

 

    

Βαθμ. Ασφ.: 

 

Άγιος Νικόλαος,  15/4/2020 

         Αρ. Πρωτ.: 3656/16-4-2020 

ΠΡΟΣ: 
Τους υποψηφίους αναδόχους και  κάθε 

ενδιαφερόμενο της διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια: Διατάξεις 

Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής CPV 33168000-

5 για την Οργανική Μονάδα Έδρας-Άγιος Νικόλαος 

του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης 

«Διαλυνάκειο»με αρ. πρωτ. 3048/1-4-2020 

 

 

ΑΔΑ: Ω1ΣΑ469045-Ο6Ο



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση, στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: 

Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής CPV 33168000-5 για την Οργανική Μονάδα Έδρας-Άγιος 

Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»με αρ. πρωτ. 3048/1-4-2020 και με 

ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την 30/4/2020 Ημέρα : Πέμπτη Ώρα : 10.30 πμ 

 

Ερώτηση 1 

Η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με αρ. διακ. 3048/1-4-2020, για Διατάξεις 

Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής 33168000-5 για την Οργανική Μονάδα Έδρας-Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. 

Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης, «Διαλυνάκειο». 

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις που συνδέονται με το COVID-19, τους περιορισμούς στη 

μετακίνηση, και την προσπάθεια που καταβάλλεται για να μειώνεται η φυσική παρουσία των 

υπογραφόντων και λοιπών υπαλλήλων στους χώρους των γραφείων, θα ήταν εύκολο να μας διευκρινίσετε 

εάν αρκεί η υπογραφή των απαιτούμενων Υπευθύνων Δηλώσεων και λοιπών εγγράφων να γίνει με 

ψηφιακή υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, σύμφωνα με την νομοθεσία περί ψηφιακών 

πιστοποιημένων υπογραφών και συγκεκριμένα το άρθρο 31 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από 

20.03.2020; 

Διευκρινίζουμε ότι λογισμικό ψηφιακής υπογραφής μας από την …………. είναι πλήρως πιστοποιημένο και 

ως εκ τούτου έχει την ίδια ισχύ με τη φυσική υπογραφή. Επίσης η ……………. συμμορφώνεται με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2104 eIDAS, το σχετικό πιστοποιητικό επισυνάπτεται. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Περιμένουμε την επιβεβαίωσή σας. 

Απάντηση 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις έκτακτες περιστάσεις που συνδέονται με την διασπορά του ιού SARS-CoV-2 και της νόσου 

COVID-19 

2. το αρ. 31 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ 68 Α), που κυρώθηκε με τον νόμο N. 4683/20 (ΦΕΚ 83 Α/10-4-

2020): Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις. 

 

παρέχουμε τις εξής διευκρινίσεις: 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν 

εμπρόθεσμα σφραγισμένο φάκελο (φυσικό), ο οποίος (κυρίως φάκελος) θα συμπεριλαμβάνει τρεις 

υποφακέλους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο αρ. 14 της οικείας διακήρυξης. 

Τα έγγραφα που σύμφωνα με την διακήρυξη και τον νόμο υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα, δύνανται να υπογράφονται και σύμφωνα με το αρ. 31 παρ. 1 της από 20/3/2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Η απαίτηση της διακήρυξης «Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο προσφέροντος οικονομικού φορέα.» (σελ 15, αρ. 14.4) καλύπτεται στις περιπτώσεις που 

τίθεται ηλεκτρονική υπογραφή στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού εγγράφου σύμφωνα με την παρ. 2 

του αρ. 31 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Τα έγγραφα που υπογράφονται όπως παραπάνω, προσκομίζονται στον αντίστοιχο υποφάκελο σε 

ψηφιακή μορφή με τη μορφή ιδίως, είτε του ψηφιακού δίσκου (cd), είτε του ψηφιακού ευέλικτου δίσκου 

(dvd) είτε της κινητής μονάδας μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (usb memory stick). 

Η αναγραφή οικονομικών στοιχείων στους υποφακέλους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού. 

ΑΔΑ: Ω1ΣΑ469045-Ο6Ο
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