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ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Π.Π.».
ΣΧΕΤ:

1. Η υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τη προμήθεια έως και δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τη πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα την παρ. 1.1.3. αυτής.
2. Τα από 25-03-2021 εμπροθέσμως υποβληθέντα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των εταιρειών «NARIANA TRADING» και «MED TRUST».
3. Τα από 26-03-2021 εμπροθέσμως υποβληθέντα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των εταιρειών «Pharmadeon Φαρμακευτική Κάνναβη», «Roche
Diagnostics (Hellas) A.E.», «ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕ», «ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.».
4. Το υπ’ αριθ. 01/26-03-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.

1. Προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους επί της ανωτέρω (1) σχετικής,
δίνονται οι εξής διευκρινήσεις:
1.1.

Αναφορικά με τους γενικούς όρους της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ:
21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Π.Π., σας γνωρίζουμε τα
κάτωθι:
1.1.1. Αναδιατυπώνονται, ένεκα προφανούς εσφαλμένης διατύπωσης στην αρίθμηση,
οφειλομένης σε παραδρομή, οι παρ. 1.1.6.(β) και 1.1.6.(δ) αυτής:
ΑΠΟ:
« β) Τ.Ε.Υ.Δ. ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και Ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην περ. 2. της παρ. 1.5.1. της παρούσας.» και
«δ) Τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη ήτοι, την τεχνική περιγραφή του
προσφερόμενου είδους ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα, κατά τα αναγραφόμενα στην παρ. 1.5.2. της παρούσας.»
ΣΕ:
« β) Τ.Ε.Υ.Δ. ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και Ηλεκτρονική
υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην περ. 2. της παρ. 1.6.1. της παρούσας.» και
«δ) Τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη ήτοι, την τεχνική περιγραφή του
προσφερόμενου είδους ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα, κατά τα αναγραφόμενα στην παρ. 1.6.2. της παρούσας.»
1.1.2. Αναφορικά με την εκτίμηση χρόνου σχετικά με τον καθορισμό της ημερομηνίας υπογραφής
σύμβασης, δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί επακριβώς καθώς η σύμβαση θα υπογραφεί
μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής
απόφασης και εφόσον προηγηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
1.1.3. Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, όπως
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1.2.

αποτυπώνεται και στην εν λόγω σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, είναι το Σάββατο 27.03.21 και ώρα
23:59:59.
1.1.4. Επισημαίνεται ότι, έχει διασφαλισθεί η αρχή της μυστικότητας των οικονομικών
προσφορών, καθώς πρόσβαση στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, έχει μόνον η
επιτροπή αποσφράγισης, με μοναδικό κωδικό.
Ωστόσο, για λόγους επιπλέον διασφάλισης, όσοι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
επιθυμούν, δύναται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά κλειδωμένη σε αρχείο
.zip. Τον κωδικό για το άνοιγμα των προσφορών τους, θα μπορούν να αποστείλουν οι
οικονομικοί φορείς στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση: gdoy.sp.proc@civilprotection.gr,
μέχρι μισή ώρα πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, ήτοι μέχρι την Κυριακή 28-03-2021 ώρα 09:30.
1.1.5. Αναφορικά με το δικαίωμα υπογραφής του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), σύμφωνα με την ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), ήτοι την
Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, προκύπτει
ότι είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου, ή
αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
1.1.6. Σύμφωνα με το Άρθρο 27ο «Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση» /ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α΄ 68), η
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi» άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). Από τα
παραπάνω προκύπτει ότι γίνονται αποδεκτές στην εν λόγω διαδικασία Υπεύθυνες
Δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α΄ 75) που συντάσσονται και υπογράφονται
ψηφιακά (ηλεκτρονικά) από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων οικονομικών
φορέων χωρίς αυτές να προκύπτουν υποχρεωτικά και επί ποινής αποκλεισμού από την
εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
1.1.7. Αναφορικά με τους όρους που τίθενται στην πρόσκληση επί ποινή αποκλεισμού αυτοί
θεωρούνται ουσιώδεις και συνεπώς οποιαδήποτε απόκλιση της προσφοράς από αυτούς
οδηγεί σε απόρριψη της.
Αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2020 (ΑΔΑΜ:
21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Π.Π., σας γνωρίζουμε τα
κάτωθι:
1.2.1.Σχετικά με το σημείο 6 του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
επισημαίνεται ότι οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα ελληνικά: "Να
παρέχονται στη συσκευασία απλές οδηγίες στα Ελληνικά με εικονίδια για την εύκολη
κατανόηση της διαδικασίας από μη ειδήμονες. Στις οδηγίες να περιγράφεται το θετικό ή
αρνητικό αποτέλεσμα με σαφήνεια."
1.2.2.Σχετικά με την πρώτη περίπτωση του σημείου 6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ όπου αναγράφεται το εξής: ¨Να μην απαιτούνται χειρισμοί κατανομής
διαλυμάτων¨, διευκρινίζεται ότι δύναται είτε οι σωλήνες να είναι ήδη προγεμισμένοι, είτε
να παρέχονται ατομικά διαλύματα. Σε κάθε περίπτωση η διανομή τους να έχει γίνει από τον
κατασκευαστή ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του διαλύματος και να μην
απαιτείται διανομή του διαλύματος στα σημεία διανομής των test.
1.2.3.Σχετικά με την τελευταία παράγραφο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
διευκρινίζεται ότι ο φορεάς που έχει διεξάγει την αξιολόγηση να βρίσκεται εντός ΕΕ και να
έχει την τεχνική αρτιότητα αξιολόγησης των test (όπως νοσοκομείο, ερευνητικός φορέας,
Πανεπιστήμιο).
1.2.4.Σχετικά με το σημείο 9 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ διευκρινίζεται
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ότι θα πρέπει να προσκομίζεται αποδεικτικό καταχώρησης στις λίστες BfArM (ή σε
αντίστοιχη λίστα αρμόδιου φορέα άλλου κράτους ΕΕ). Επιπλέον της καταχώρησης στις
συγκεκριμένες λίστες ΚΑΙ για λόγους βελτιστοποίησης της διαγνωστικής ακρίβειας στον
πληθυσμό στόχο θα πρέπει να έχει τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά ευαισθησίας και
ειδικότητας που ωστόσο προκύπτουν από μελέτες ακριβώς όπως περιγράφονται στις
τεχνικές προδιαγραφές.
2. Οι παραπάνω διευκρινήσεις δεν αποτελούν λόγους μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς φορείς, καθότι δεν
μεταβάλλουν ουσιωδώς τους όρους και προϋποθέσεις για την σύνταξη και υποβολή τους.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω (1) σχετικής, ως έχουν.
4. Το παρόν θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

