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ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την διακήρυξη υπ’ αριθμ. 351/2015, ΕΣΗΔΗΣ 

18914) 

Σχετικό: το από 1/8/2016 υποβληθέν ερώτηµά σας µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενηµερώνουµε για τα εξής: 

Απάντηση Ερωτήµατος Νο1: Σε εφαρµογή της αριθµ. 4 Απόφασης της 108ης Συνεδρίας 
∆.Σ. της 9-8-2016 (Α∆Α: 6ΗΚΘ4690ΩΧ-Ζ4Ν), αντικαταστάθηκε η παράγραφος του άρθρου 
3.2.2. της διακήρυξης «Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του προκηρυχθέντος 
έργου» µε την παράγραφο «γίνεται δεκτή η µερική υποβολή προσφορών». Σχετική 
ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον Τύπο, στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και στο site του 
Νοσοκοµείου µας. 

Απάντηση Ερωτήµατος Νο2: Για την τεκµηρίωση των κυριότερων παραδόσεων από 
δηµόσιους φορείς µπορούν να γίνουν δεκτά αντίγραφα τιµολογίων συνοδευόµενα είτε από 
αντίγραφα πρωτόκολλων παραλαβής είτε από βεβαίωση του ∆ηµοσίου Φορέα για την 
παραλαβή των αντίστοιχων υλικών είτε από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου της 
προµήθειας για την παράδοση. 

Απάντηση Ερωτήµατος Νο3: Στην υπ’ αριθµ. 30/004/4204/5-12-2013 Εγκύκλιο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Γενικού Χηµείου του Κράτους στην παράγραφο Νο 3. αναφέρεται το εξής: 
«Υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΧΠ έχουν όσοι παράγουν, εισάγουν ή διακινούν χηµικά 
προϊόντα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα, (για παράδειγµα χρώµατα, στεγανωτικά, κόλλες, 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα, καύσιµα, και πρόσθετα καυσίµων, µελάνια, 
λιπάσµατα κλπ)…». Άρα σαφέστατα τα µελάνια περιλαµβάνονται στην εν λόγω εγκύκλιο. 
Επίσης η υποχρέωση προσκόµισης MSDS προκύπτει και από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της ∆ιακήρυξης όπου αναφέρεται το εξής στο Α/Α 1  «Τα ανακατασκευασµένα αναλώσιµα 
των εκτυπωτικών µηχανηµάτων θα πρέπει να έχουν ανακατασκευαστεί πλήρως και τα υλικά 
που έχουν χρησιµοποιηθεί να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλείας και καταλληλότητας 
(MSDS)  για  τους χρήστες των εκτυπωτών, καθώς και για όσους έρχονται σε επαφή µε 
αυτά.» 
 Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 

Η Προϊσταµένη Τµ. Γραµµατείας 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

� Γρ. ∆ιοίκησης  
� Υπ/νση Οικονοµικού 

� Γρ. Προµηθειών (2)  

 


