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Αθήνα, 09 Απριλίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 37-39, ΜΑΡΟΥΣΙ
Ταχ. Κώδικας: 15123
Αριθ. Πρωτ.: 12056

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 12039 από 08-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008433544) πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Π.Π.».
ΣΧΕΤ:

1. Η υπ’ αριθ. 12039 από 08-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008433544) πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την επείγουσα προμήθεια
δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS-CoV-2
τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης), με δικαίωμα προαίρεσης
για τη προμήθεια επιπλέον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) τεμαχίων, για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2. Τα από 09-04-2021 εμπροθέσμως υποβληθέντα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των εταιρειών «HYGIENE ONE MON IKE», «MEDICAL GATE» και
«ARACHOVITIS VASILIOS».
3. Το υπ’ αριθ. 01/09-04-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθ. 12043 από 09-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΔΦ446ΜΤΛΒ-8ΞΔ) Απόφαση Γ.Γ.Π.Π..

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. 12039 από 08-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008433544)
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Π.Π., σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
1.1.1. Κατά την κείμενη νομοθεσία, ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, όπως αυτός
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης, συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης, δύναται να υπογράφει ψηφιακά τα απαιτούμενα έγγραφα,
υποβάλλοντας εντός του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς τα αντίστοιχα αποδεικτικά
έγγραφα εκπροσώπησης (π.χ. πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ).
1.1.2. Αναφορικά με την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε περίπτωση κωλύματος
υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων προαναφερθέντων δικαιολογητικών ή
αδυναμίας έκδοσης αυτών, ο οικονομικός φορέας δύναται σε αντικατάσταση αυτών, να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.6.8. του Παραρτήματος
Β΄ της εν λόγω πρόσκλησης και στο άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ΠΝΠ της 13-4-2020 (Α΄
75), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4690/2020 και τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.1.3. Αναφορικά με την διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με τη μετάφραση ή μη στην Ελληνική των
δικαιολογητικών/πιστοποιητικών του προϊόντος ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ.
1.6.10. του Παραρτήματος Β΄ και αναφορικά με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ισχύουν
τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 6 (σημείο τέσσερα) του Παραρτήματος ΣΤ’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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1.1.4. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και την έκδοση αυτών, όπως προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με την παρ. 1.6.4. (δεύτερο και τρίτο σημείο) του
Παραρτήματος Β΄ της πρόσκλησης, σας γνωρίζουμε ότι για το πιστοποιητικό με το οποίο
βεβαιώνεται ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση που αφορά μια ή περισσότερες εκ των
περιπτώσεων ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ–
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΥΠΑΓΩΓΗ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, του ν.
4307/2014 και επομένως ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση, φορέας έκδοσης είναι το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
Για τους οικονομικούς φορείς που το έτος σύστασής τους είναι πριν το 2001 απαιτείται
επιπλέον, η προσκόμιση πιστοποιητικού “ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ Ή ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ”, του οποίου
φορέας έκδοσης είναι το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας τους.
Για το χρονικό διάστημα από 01-03-2013 έως και 31-12-2015 απαιτείται προσκόμιση
πιστοποιητικού περί κατάθεσης αίτησης και έκδοσης δικαστικής απόφασης για το διορισμό
ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, του οποίου φορέας έκδοσης είναι το
αρμόδιο Ειρηνοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και για το πιστοποιητικό ότι δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, φορέας έκδοσης είναι το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
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 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθ. 12039 από 08-04-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008433544)
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γ.Γ.Π.Π. και θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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