
 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ     Καλλιθέα, 24/11/2020 

ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 364                                                      αρ. πρωτ.: 4413 

Τ.Κ. 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

 

 

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της υπ. αριθμ. 4030/30.10.2020 Διακήρυξης συμφωνίας 

πλαίσιο για παροχή υπηρεσιών διενέργειας ομαδικού μοριακού τεστ ανίχνευσης 

του ιού Covid-19 RT – PCR και τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) 

 

Παρατίθενται οι κατωτέρω διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 

4030/30.10.2020  (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 101674)  και παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη 

κατά την σύνταξη της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς: 

 

Ερωτήματα Εταιρείας « CENTRAL LAB A.E.»: 

1) α) Από την ανάγνωση της διακήρυξης δεν προκύπτει ποιος είναι ο αριθμός των test 
που θα διενεργηθούν με τη μοριακή μέθοδο Real Time PCR και ποιος με Rapid Test. 
Είναι απαραίτητο να οριστεί ακριβής αριθμός εξετάσεων για καθεμία από τις δύο 
ζητηθείσες κατηγορίες αναλύσεων, διότι δεν είναι δυνατό να προκύψει μειοδοτική 
προσφορά από τη διαδικασία, αφού η χαμηλότερη οικονομική προσφορά εξαρτάται 
άμεσα από το μείγμα των αναλύσεων που θα ζητηθούν.  
β) Επιπλέον, στο πεδίο γραμμών της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ υπάρχει ένα πεδίο για 
αναγραφή του τιμήματος και όχι δύο ως ζητείται από τον πίνακα οικονομικής 
προσφοράς της διακήρυξης. 
 
Απάντηση: α) Ο αριθμός των τεστ που θα διενεργηθούν (με τη μία ή την άλλη μορφή) 
δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων και για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η δημοπράτηση 
της σύμβασης ως συμφωνία πλαίσιο (δηλαδή παροχή όσων τεστ απαιτηθούν μέχρι 
εξάντλησης του συνολικού προϋπολογισμού της συμφωνίας - πλαίσιο). Ο κάθε 
προσφέρων θα δώσει μία τιμή προσφοράς για την μοριακή μέθοδο Real Time PCR 
και μία για Rapid Test. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη 
συνολικά τιμή, η τιμή δηλαδή που θα προκύψει από την άθροιση της τιμής των δύο 
διαφορετικών τεστ. Ως προς το σημείο αυτό διορθώνεται η εκ παραδρομής 
αναγραφή ως κριτηρίου ανάθεσης της «τιμής ανά εξέταση» στο ορθό της «συνολικής 
τιμής ενός τεστ με τη μοριακή μέθοδο Real Time PCR και ενός Rapid Test». 
 
β) Εφόσον, κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η (συνολικά) χαμηλότερη τιμή, 
αρκεί η συμπλήρωση στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ της συνολικής τιμής που προκύπτει από 
την άθροιση ενός τεστ με τη μοριακή μέθοδο Real Time PCR και ενός Rapid Test. 
Παράλληλα, οι προσφέροντες θα επισυνάψουν σε μορφή pdf ψηφιακά 
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υπογεγραμμένο το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης, προκειμένου 
να δεσμευτούν με την τιμή προσφοράς για κάθε μία εξέταση χωριστά. 
 

2) Προς διευκόλυνση της σύνταξης της οικονομικής προσφοράς, η οποία αφορά ένα 
σύνολο υπηρεσιών όπως η δειγματοληψία, η μεταφορά στα σημεία δειγματοληψίας 
και όχι μόνο η ανάλυση των δειγμάτων, είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση του 
ελάχιστου αριθμού δειγμάτων για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να 
μεταβεί στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣ, προς συλλογή τους.  

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η τιμή προσφοράς για κάθε μία εξέταση (PCR ή Rapid 
Test) περιλαμβάνει κάθε πιθανό σχετικό έξοδο του προσφέροντος. Ομοίως, ότι ο 
κάθε προσφέρων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου για τη δυνατότητα δειγματοληψίας 20 – 200 ατόμων ανά 
ημέρα. 

 

3) Β.4. Για την απόδειξη τεχνικής ικανότητας, σελ. 16  

Με σκοπό την ορθή διαχείριση του δείγματος και τη διασφάλιση της ποιότητας των 
αναλύσεων, προτείνουμε να ζητηθεί η ανάλυση με α/α 1 «Μοριακό τεστ ανίχνευσης 
του ιού COVID-19 RT-PCR» να διενεργηθεί σε εργαστήριο στο οποίο το συγκεκριμένο 
πρωτόκολλο είναι διαπιστευμένο με ISO 15189. Η απαίτηση αυτή δεν μειώνει τον 
ανταγωνισμό, αντίθετα μεγιστοποιεί την ποιότητα της υπηρεσίας που θα λάβει ο 
Οργανισμός σας.  

Απάντηση: Η απαίτηση για διασφάλιση ποιότητας έχει ήδη καθοριστεί στη 
διακήρυξη και δεν τροποποιείται με την παρούσα. 
 

4) Στην παράγραφο 2.2.6. αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να 
χρησιμοποιούν προσωπικό που διαθέτει άδεια λήψης δειγμάτων. Τέτοια 
αδειοδότηση δεν προβλέπεται από τους Ιατρικούς Συλλόγους. Ως εκ τούτου, 
θεωρείται επαρκής η βεβαίωση του προσφέροντα ότι το προσωπικό του που θα 
διενεργήσει τις δειγματοληψίες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο;  

Απάντηση: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του σημείου 2.2.6 απαιτούνται 
μόνο τα δικαιολογητικά του σημείου Β.4 (σελ 16) και όχι επιπλέον βεβαίωση για το 
προσωπικό.  

 

5) Η διενέργεια ενός τόσο μεγάλου αριθμού test σημαίνει ότι ο προσφέρων θα πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα πέραν της διενέργειας της εξέτασης (με τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που θέτει η Διακήρυξη) να έχει τη δυνατότητα καλής εκτέλεσης ενός 
μεγάλου έργου. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι θα ήταν σκόπιμο στα δικαιολογητικά της 
τεχνικής προσφοράς να υπάρξει η απαίτηση για προσκόμιση πιστοποιητικού καλής 
εκτέλεσης αντίστοιχου έργου.  

Απάντηση: Δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση στη διακήρυξη.  

 

6) Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από φορείς Π.Φ.Υ. απαλλάσσεται 
του Φ.Π.Α., ως εκ τούτου το ίδιο ισχύει και για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Συνεπώς, 
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πιστεύουμε ότι στην οικονομική προσφορά θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος πάροχος να 
αποτυπώσει αν η προσφερόμενη υπηρεσία του επιβαρύνεται ή όχι με Φ.Π.Α.  

Απάντηση: Εφόσον δεν υπάρχει επιβάρυνση ΦΠΑ για την παροχή της επίμαχης 
υπηρεσίας, δεν γίνεται ουδεμία αναφορά σε ΦΠΑ στο κείμενο της οικονομικής 
προσφοράς. 

 

7) Στο Εδάφιο Β.2 σελίδα 15 της Διακήρυξης για την απόδειξη της επαγγελματικής 
καταλληλότητας θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν το πιστοποιητικό του οικείου 
επαγγελματικού Φορέα που πρέπει να προσκομίσουμε αφορά το ΓΕΜΗ ή και τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και Πειραιώς που είναι εγγεγραμμένη η Εταιρεία μας. 

Απάντηση: Απαιτείται α) βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ και β) βεβαίωση εγγραφής 
στον Ιατρικό Σύλλογο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού: 

 

Μαριάννα Τζανή 

 

Ευαγγελία Ξανθοπούλου 

 

Ευθύμιος Καρυαμπάς 

 

ΑΔΑ: Ω1ΠΝ469ΗΓΨ-ΑΓ6


		2020-11-24T13:18:28+0200
	Athens




