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Θέμα: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης του  Συνοπτικού  Διαγωνισμού, με αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019, 
με ΑΔΑ: 6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2, ΑΔΑΜ: 19PROC004653800, για την προμήθεια 
Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV  33696500-0, Αντιδραστήρια  Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359), 

με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών
(Α1..ρουτίνας - Α2..εφημερίας - εφεδρικός,     Α3..επειγόντων,     Α4..μέτρησης γλυκοζυλιωμένης  αιμοσφαιρίνης) 

καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου έχοντας υπόψη την υπ’ αρίθμ.  πρωτ. 1828/29-3-2019 με ΑΔΑ: 
Ψ0ΓΝ4690ΒΞ-Π84 απόφαση  της  Διοικήτριας,   ενημερώνει  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς 
φορείς ότι: 

Α…. Στην διακήρυξη του Γ.Ν.Ζ. με αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019, με ΑΔΑ: 6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2, 
στο κεφάλαιο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σελ. 9), η παράγραφος: «Επίσης, στην προσφορά του 
πρέπει να επισυνάψει και Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρηματικής μονάδας κατασκευής   των  προσφερομένων 
ειδών, προς το Νοσοκομείο ότι έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα 
υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ   ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ»
 Αντικαθίσταται  ως εξής: «Επίσης, στην προσφορά του πρέπει να επισυνάψει Υπεύθυνη Δήλωση 
ή Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρηματικής μονάδας κατασκευής   των  προσφερομένων 
ειδών, προς το Νοσοκομείο ότι έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε 
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα 
υπάρχει το σχετικό έγγραφο αποδοχής  θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ   ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ»

Άρα και στο άρθρο 5…ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του παραρτήματος 1 (σελ. 28) 
η παράγραφος 5. Α)  Αντικαθίσταται  ως εξής: Α) Κατάθεση  Υπεύθυνης Δήλωσης  ή Βεβαίωσης,  του 
νόμιμου  εκπροσώπου  της  επιχειρηματικής  μονάδας  κατασκευής  των  προσφερομένων  ειδών,  προς  το 
Νοσοκομείο  ότι  έχει  αποδεχθεί  έναντι  του  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας,  σε  περίπτωση 
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Β…. Παρατείνεται η ημερομηνία  υποβολής των προσφορών και η σχετική παράγραφος της  αριθμ. 
πρωτ. 1681/21-3-2019, με ΑΔΑ: 6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2, ΑΔΑΜ: 19PROC004653800 διακήρυξης του Γ.Ν.Ζ. 
τροποποιείται  από: «Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 5 Απριλίου 
2019 και ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων …………»

Σε:   «Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και
ώρα 13:00 και ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων …………»

Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος
Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών.

Η  παρούσα  στο  εξής  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  του  κυρίου  σώματος  της  Διακήρυξης  του 
Συνοπτικού   Διαγωνισμού  με  αριθμ.  πρωτ.  1681/21-3-2019,  με  ΑΔΑ:  6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2,  ΑΔΑΜ: 
19PROC004653800, η οποία κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ

     
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ       29-3-2019
       Αρ.  Πρωτ.  Διακήρυξης   1681/21-3-2019

    προς :
Όλους τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς
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