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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

 Ιατρικών Υγρών και Αέριων 

 (Υγρού οξυγόνου- πρωτοξειδίου του αζώτου, λοιπών ιατρικών υγρών και αερίων)  

 
Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με Αρ. Διακ. 13/2018 Προμήθειας Ιατρικών Υγρών 

και Αέριων (Υγρού οξυγόνου- πρωτοξειδίου του αζώτου, λοιπών ιατρικών υγρών και αερίων) με συστημικό 

αριθμό 55336 και σε συνέχεια: 

- της από 20/2/18 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΣΟΛ (SOL) ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Α.Ε.  

και 

- της υπ’ αρ. 372/2018 Απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

  

Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

 
Α. Ακυρώνεται ο όρος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, παρ. 2 της υπογράφου Α1. ΟΡΟΙ 

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ σελ. 31 και της παρ. 3 

περίπτωση 1 σελ. 34: 

1. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα προσφερόμενα είδη, για την οποία θα υπάρχουν και οι υποχρεωτικές 
απαιτήσεις συστήματος Φαρμακοεπαγρυπνησης και Διαχείρισης Κινδύνου και ορισμού Τοπικού Υπεύθυνου 
Φαρμακοεπαγρύπνησης καθώς και αντικαταστάτης του. Εάν ο προμηθευτής δεν διαθέτει Άδεια κυκλοφορίας 
υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα αποκτήσει και θα την προσκομίσει το αργότερο την 30

η
 /6/2017. 

 

και τροποποιείται ως εξής: 

1. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα προσφερόμενα είδη, για την οποία θα υπάρχουν και οι υποχρεωτικές 
απαιτήσεις συστήματος Φαρμακοεπαγρυπνησης και Διαχείρισης Κινδύνου και ορισμού Τοπικού Υπεύθυνου 
Φαρμακοεπαγρύπνησης καθώς και αντικαταστάτης του, η οποία θα πρέπει ήδη να συντρέχει κατά τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς και να αποδεικνύεται αυτή με σαφήνεια. 

 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απαίτηση προστίθεται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, παρ. 1 της υπογράφου Β. ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ στην αρχή των εν λόγω απαιτήσεων της σελ. 30. 

 

Β. 1. Τροποποιείται και συμπληρώνεται η προτελευταία παράγραφος της σελ. 4 της Διακήρυξης ως εξής: 

 



Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 04-05-2018 έως και τη λήξη ολόκληρης 
της ημέρας αυτής σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 2 της υπ’ αρ. Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17. Οι προσφορές 

υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.promitheus.gov.gr , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 της ανωτέρω 

Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17, σύμφωνα με την οποία: 
 

«1.2.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

1.2.1.1 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν 

τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

1.2.1.2 Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα 

ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.» 

 

Πιο συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
απαιτούνται  και εν συνεχεία να προσκομίσει εντύπως εντός 3 ημερών στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου: 

-την εγγυητική επιστολή 

- τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 

και  

- τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

 

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω όσα έγγραφα/δικαιολογητικά χρήζουν να υποβληθούν σε 

έντυπη μορφή, αυτά θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως και 3 εργάσιμες  ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, Μπόταση 51, Πειραιάς, μέχρι την ………. στις 14:00μ.μ. στο 

Πρωτόκολλο. 
 

2.  Τροποποιείται η 4
η
 παρ. της σελ. 5, με απαλοιφή των σημείων α-β της Διακήρυξης ως εξής: 

 

«Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 

υπογραφή προηγμένης μορφής, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 150/2001 (Α΄ 125), χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τα όσα ορίζονται στο αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής.» 

 

3. Τροποποιείται η 1
η
 παρ. της υποπαρ. 1.1. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ του Άρθρου 1 σελ. 7 ως εξής: 

«Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 

στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 του  
άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και συγκεκριμένα με τα όσα αναλυτικά αναφέρονται 

στη σελ. 4 της Διακήρυξης (μετά την τροποποίηση)  και στο ν. 4412/16. 

 

4. Τροποποιείται η υποπαρ. 1.2.1.2. σημείο 5 σελ. 11 ως εξής: 

«Τα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1.2.1 και 

1.2.1.1, 1.2.1.2 του άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», νομίμως μεταφρασμένα και 

επικυρωμένα  

 

5. Τροποποιείται η 3
η
 παρ. σελ. 11 ως εξής: 

«Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 του 
άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ). 



Πιο συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
απαιτούνται  και εν συνεχεία να προσκομίσει εντύπως έως και 3 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου: 

-την εγγυητική επιστολή 

- τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς 

και  

- τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)». 

 

6. Τροποποιείται η 1
η
 παρ. του άρθρου 5 σελ. 14 ως εξής: 

«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/16, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, 

υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις κάτωθι παραγράφους. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1.2.1 και 1.2.1.1, 1.2.1.2 

του άρθρου 15 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-17) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Πιο συγκεκριμένα ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
απαιτούνται  και εν συνεχεία να προσκομίσει εντύπως έως και 3 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου: 

 - τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 

καθώς και  

- τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)». 

 

7. Απαλείφεται η 7
η
 παρ. στη σελ. 15: «Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας … στην 

αρμόδια υπηρεσία».   

 

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ 
 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού ως εξής: 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟ  

ΕΣΗΔΗΣ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

 Τρίτη   

29-05-2018 

  

Τρίτη   

21-06-2018 

  

Πέμπτη  

28-06-2018 

Έως και τη λήξη 

ολόκληρης της 

ημέρας αυτής 

σύμφωνα με το αρ. 8 

παρ. 2 της υπ’ αρ. 

Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ 

Β΄ 1924/2-6-17  

Για όσα υποβάλλονται 
εντύπως από 

Παρασκευή 

29/06/2018 έως και 
Τρίτη 03/07/2018  

μέχρι 15:00μ.μ. στο 

Πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου  

 

 

 

 

 

 

 

 Παρασκευή  

06-07-2018 

Ώρα: 10:00 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

            ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» 
 

 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ 
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