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Και τους  υποψηφίους  ναδόχους  
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διακήρυξης 5/2017 του Ηλεκτρονικού 
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ΘΕΜΑ:  Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό (αρ. διακ. 5/2017) για την 
προµήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχηµικών Εξετάσεων µε συνοδό εξοπλισµό (29  αναλυτές)»  (αρ. πρωτ. 13187/24-
3-2017 και αρ. συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 40038) 

 
 
 

Σας διαβιβάζουµε σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.3. (Παροχή ∆ιευκρινίσεων) της 
∆ιακήρυξης (5/2017) µε αρ. πρ.13187/24-3-2017 και αρ. συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 40038, τις 
διευκρινιστικές ερωτήσεις που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι 
και την 21-04-2017 και αφορούν τον Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια 
«Αντιδραστηρίων  Βιοχηµικών Εξετάσεων µε συνοδό εξοπλισµό (29 αναλυτές)». 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής: 

1. Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς µέσω του 
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 

2. Αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
3. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης. 

 
 
                                                                                                  Η  ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
  
  
                                                                                                ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΚΙΣΚΗΡΑ 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
Γραφείο Υποδιοικήτριας 
Τµήµα Προµηθειών 
 
 
 
 
 



Απάντηση σε διευκρινιστική  ερώτηση Εταιρείας  ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. 
ΣΕΛΙ∆Η ΑΕ. 

 
 
 

1η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Στο πλαίσιο της συµµετοχής µας θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι στη διακήρυξη αναφέρεται 
ότι η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι οκτώ (8) µήνες από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. Αντιθέτως στο ΕΣΗ∆ΗΣ αναφέρεται ότι η ισχύς των 
προσφορών θα πρέπει να είναι 270 ηµέρες. Παρακαλώ διευκρινίστε µας ποιο είναι το ορθό 
και µέχρι πότε θα πρέπει να ισχύει η εγγυητική επιστολή συµµετοχής καθώς η ηµεροµηνία 
που αναφέρεται στο υπόδειγµα ενδέχεται αν είναι εσφαλµένη. 
 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι 8 
µήνες (240 ηµέρες) και  εκ παραδροµής αναφέρθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ ότι η ισχύς των 
προσφορών θα πρέπει να είναι 270 ηµέρες. 
 



Απάντηση σε διευκρινιστική  ερώτηση 
Εταιρείας  LIFE SCIENCE CHEMILAB A.E.  

 
 
1η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Αναφορικά µε την ανωτέρω διακήρυξη στην σελ. 52 ζητείται να συµπληρωθεί ο πίνακας της 
οικονοµικής προσφοράς από την οποία θα προκύπτει το τελικό συνολικό κόστος ανά 
εξέταση, λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο ζωής των αντιδραστηρίων, τα απαραίτητα 
αναλώσιµα υλικά, υγρά πλύσης και καθαρισµού, ηλεκτρόδιο, οροί ελέγχου και 
βαθµονόµησης κτλ. 
Όλα τα ανωτέρω υλικά που χρειάζεται ένα Βιοχηµικός Αναλυτής για να λειτουργεί 
απρόσκοπτα, η κατανάλωσή τους συνδέεται άµεσα  µε τον αριθµό των ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ 
ΑΝΑΛΥΤΗ βάση  των δειγµάτων του κάθε εργαστηρίου. 
Επίσης γνωρίζουµε και αποδεχόµαστε ότι βάση της διακήρυξης θα προσφέρουµε ενιαία τιµή 
αντιδραστηρίων και ίδιο εξοπλισµό για τα 29 εργαστήρια, αλλά για να µπορέσουµε να 
υπολογίσουµε σωστά και αξιόπιστα µε ποσότητες που θα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές 
ανάγκες, επιβάλλεται να γνωρίζουµε όλες οι εταιρείες που συµµετέχουµε τον ακριβή αριθµό 
εξετάσεων ανά αναλυτή. 
 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
 
Βάση του πίνακα των Κ.Υ. και Μ.Υ. που θα τοποθετηθούν οι αναλυτές και βάση των 
αιτούµενων εξετάσεων, οι εξετάσεις ανά αναλυτή µοιράζονται ισόποσα στους 29 
αναλυτές. Βάση του πίνακα των ∆ηµόσιων ∆οµών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
(Τµήµα 2) που θα τοποθετηθούν οι αναλυτές και βάση των αιτούµενων εξετάσεων που 
ζητούνται (Τµήµα 1), οι εξετάσεις ανά αναλυτή µοιράζονται ισόποσα στους 29 αναλυτές. 
∆ιευκρινίζεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης παραµένει η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο 
των εξετάσεων συµπ/νων των αναλωσίµων όπως ζητείται στη ∆ιακήρυξη. 



Απαντήσεις σε διευκρινιστικές  ερωτήσεις  
 Εταιρείας  ΚΕΚΗ ΑΕ Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές Ιατρικά 

Μηχανήµατα Εργαστηριακά. 
 
1η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα υποβολής των προσφορών για τον ως άνω διαγωνισµό και 
συγκεκριµένα στο πεδίο «Πρόσθετες παράµετροι κεφαλίδας (φορέας  και προµηθευτής)» 
αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ηµέρες. Αντιθέτως στην ως άνω 
∆ιακήρυξη (5/2017) σελ. 27, αναφέρεται ότι «Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και 
δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα οκτώ (8) µηνών από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού». ∆εδοµένης της ανωτέρω ασάφειας, παρακαλούµε να µας 
γνωρίσετε το χρόνο ισχύος των προσφορών. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι 8 
µήνες (240 ηµέρες) και  εκ παραδροµής αναφέρθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ ότι η ισχύς των 
προσφορών θα πρέπει να είναι 270 ηµέρες. 
 
 
2η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Το άρθρο 2.1.5 [Εγγυήσεις] της διακήρυξης (σελ.13) ορίζει, µεταξύ άλλων το εξής : «…. Την 
ανάληψη υποχρέωσης  από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται…». ∆εδοµένου ότι το Υπόδειγµα 2 «Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης» (σελ 55) ορίζει διαφορετικό χρονικό περιθώριο, και συγκεκριµένα τρεις (3) 
ηµέρες, παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε το χρονικό περιθώριο καταβολής του ποσού της 
Εγγύησης για την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 4 θα κατατεθεί εντός 5 ηµερών και όχι όπως –
εκ παραδροµής- αναφέρθηκε στο υπόδειγµα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
εντός 3 ηµερών. 
 
3η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
∆εδοµένου ότι υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο ποσό της Εγγύησης Συµµετοχής που 
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικών στην παρ. 2.2.2 (2.2.2.1), σελ 14 της ∆ιακήρυξης, 
παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε ποιο είναι το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής 
στον ∆ιαγωνισµό της 04.05.2017. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Το ποσό που αναφέρεται αριθµητικώς (ήτοι 17.256,00€) είναι το ορθό και όχι το ποσό που 
σηµειώθηκε ολογράφως εκ παραδροµής  (ήτοι 17.258,00€). 
 
4η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Αναφερόµενοι στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) παρακαλούµε να µας 
διευκρινίσετε τα εξής: 

I. Στο Μέρος ΙΙ (Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα), σελ 2 του εγγράφου, 
παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν, από παραδροµή, µε τον αιτούµενο «αριθµό 
ΦΠΑ», εννοείτε «αριθµό ΑΦΜ». 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Εννοείται ο ΑΦΜ και όχι ο ΦΠΑ. 
 

II.  Στο µέρος ΙΙ (Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα), σελ. 3 του εγγράφου 
και σχετικά µε το ερώτηµα «κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναµο πιστοποιητικό [πχ βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής]» 



παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν πρέπει να υποβάλλουµε τα στοιχεία εγγραφής 
µας στο ΕΒΕΑ (ή ανάλογο επαγγελµατικό επιµελητήριο) ή στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 
(Τµήµα Μητρώου). 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Από τους προσφέροντες επιλέγεται το ΝΑΙ ή ΟΧΙ και κατατίθενται από τον 
προσωρινό ανάδοχο όποτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

III.  Στο Μέρος ΙΙ (Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα), σελ. 4 του εγγράφου 
και σχετικά µε το ερώτηµα «ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/-
ες για τις οποίες ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά» 
παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν µε τον όρο «παρτίδα/-ες» εννοείτε το τµήµα 
της προµήθειας για το οποίο θα υποβάλουµε προσφορά. Εάν όχι, παρακαλούµε να 
µας διευκρινίσετε τι εννοείτε µε τον όρο «παρτίδα/-ες». 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Επειδή η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο, ως παρτίδα νοείται το σύνολο των 
εξετάσεων και των αναλυτών. 
 

IV. Στο Μέρος ΙV (Κριτήρια επιλογής), σελ 17 του εγγράφου και δεδοµένου ότι η εταιρεία 
µας – όπως και οι λοιπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται  στο ίδιο αντικείµενο- 
είναι εγγεγραµµένη στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και όχι στο Τεχνικό 
και Επαγγελµατικό Επιµελητήριο, παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν ο όρος 
«επαγγελµατικό µητρώο» αναφέρεται ή περιλαµβάνει και το Εµπορικό & 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούµε να µας 
διευκρινίσετε τι εννοείτε µε τον όρο «επαγγελµατικό µητρώο». 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Το «Επαγγελµατικό Μητρώο» περιλαµβάνει το Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο. 
 

V. Στο µέρος ΙV  (Κριτήρια επιλογής), σελ. 18 του εγγράφου παρακαλούµε να µας 
διευκρινίσετε εάν ο όρος «εµπορικό µητρώο» αναφέρεται στο Τµήµα 
Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούµε να µας 
διευκρινίσετε τι εννοείτε µε τον όρο «εµπορικό µητρώο». 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Το εµπορικό µητρώο αναφέρεται στο Τµήµα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
 

VI. Στο µέρος V «Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων), σελ 19 του εγγράφου και δεδοµένου ότι : 
α) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ως άνω µέρος, ο οικονοµικός φορέας πρέπει να 
παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 
προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται 
να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. 

β) στην διακήρυξη δεν ορίζονται κριτήρια για τον περιορισµό του αριθµού των 
υποψηφίων  που προσκαλούνται να υποβάλουν προσφορά. 

γ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ως άνω µέρος, αυτό αφορά κλειστές διαδικασίες, 
ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον. 

Παρακαλούµε να µας γνωρίσετε εάν, το συγκεκριµένο µέρος, περιλήφθηκε στο ως 
άνω έντυπο από παραδροµή. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε 
τα πιστοποιητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλουµε µε την 
προσφορά µας.   
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 



Ο διαγωνισµός είναι ανοιχτός, διεθνής και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περιορισµός 
του αριθµού των υποψηφίων. 

 
5η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Στην παρ. 2.2.6 (γ) σελ. 17 της ∆ιακήρυξης, παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε τι εννοείτε µε 
τον όρο «συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και ανίχνευσης» 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Ότι αναφέρεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και ζητείται. 
 
6η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Παρακαλούµε να µας γνωρίσετε εάν τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.6 (α) έως (δ), σελ. 17 
δηλ. τις αιτούµενες 3 συµβάσεις προµηθειών αντιδραστηρίων, το τεχνικό προσωπικό, κλπ 
πρέπει να κατατεθούν µε την προσφορά µας, δεδοµένου ότι το αντίστοιχο  πεδίο του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) δεν επιτρέπει την ανάρτηση – επισύναψη 
αρχείων.  
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Σας γνωρίζουµε ότι τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν εντός 3 ηµερών µαζί µε την 
εγγυητική συµµετοχής σε ξεχωριστό φάκελο (µε τεχνική προσφορά) και µαζί µε ότι άλλο 
ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
 
7η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Παρακαλούµε να µας επιβεβαιώσετε ότι τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.9.2 Β1 έως Β9, σελ 
19-20, πρέπει να κατατεθούν µόνο κατά το στάδιο της Κατακύρωσης και όχι µε την υποβολή 
της Προσφοράς µας. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά θα αναφερθούν κατά το στάδιο κατάθεσης και θα 
κατατεθούν µόνο από τον προσωρινό ανάδοχο όταν του ζητηθεί. 
 
8η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Στην παρ. 2.4.3.2 (Β) σελ 25 της ∆ιακήρυξης, ζητείται µεταξύ άλλων το εξής: «να 
επισυναφθούν πιστοποιητικά (του συµµετέχοντος, αλλά και του κατασκευαστή του τελικού 
προϊόντος)…» ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει σαφής αναφορά, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε 
σε ποια συγκεκριµένα πιστοποιητικά αναφέρεστε. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Ότι πιστοποιητικά CE  και ISO αφορούν τα συγκεκριµένα αντιδραστήρια και αναλυτές. 
 
9η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
∆εδοµένου ότι στη ∆ιακήρυξη αναφέρεται µόνο ο συνολικός ετήσιος αριθµός εξετάσεων, 
παρακαλούµε να µας γνωρίσετε τον ετήσιο αριθµό εξετάσεων ανά Μονάδα Υγείας, 
προκειµένου να υπολογιστούν µε ακρίβεια οι ποσότητες των προσφερόµενων υλικών 
(αντιδραστηρίων, αναλωσίµων, υλικών βαθµονόµησης και ελέγχου κλπ). 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Βάση του πίνακα των ∆ηµόσιων ∆οµών της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Τµήµα 2) 
που θα τοποθετηθούν οι αναλυτές και βάση των αιτούµενων εξετάσεων που ζητούνται 
(Τµήµα 1), οι εξετάσεις ανά αναλυτή µοιράζονται ισόποσα στους 29 αναλυτές. 
∆ιευκρινίζεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης παραµένει η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο 
των εξετάσεων συµπ/νων των αναλωσίµων όπως ζητείται στη ∆ιακήρυξη. 
 



10η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Η ∆ιακήρυξη δεν περιλαµβάνει κρίσιµες πληροφορίες, απαραίτητες για τον υπολογισµό των 
ποσοτήτων των προσφερόµενων υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίµων, υλικών 
βαθµονόµησης και ελέγχου κλπ) και κατ’  επέκταση τη διαµόρφωση της Οικονοµικής 
Προσφοράς. Σχετικά, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε τα εξής: 
 

o Τις ηµέρες που λειτουργούν ετησίως οι Μονάδες Υγείας (365 ηµέρες ή 260 ηµέρες) 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Ο αριθµός των ηµερών λειτουργίας θα υπολογιστεί από τους οικονοµικούς φορείς σε 
260 ηµέρες. 

 
o Τη συχνότητα που θα διενεργείται ο ποιοτικός έλεγχος ( ηµερησίως, εβδοµαδιαίως)  

καθώς και τα επιθυµητά επίπεδα ποιοτικού ελέγχου. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές κατά την διαδικασία παραλαβής των 
υλικών (Παράρτηµα 1 – Ενότητα 1) διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. 
Επιπλέον όπως αναφέρεται στο 3.2.1.1.7. η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί 
σε δειγµατοληπτικό έλεγχο µε εργαστηριακά δεδοµένα όλων των παρτίδων των 
προϊόντων  τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, 
µετά από σχετική αναφορά του ∆/ντή του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκµηριωµένη. 
 

 
11η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Η παρ. 1 του άρθρου 3.2.2.1 της ∆ιακήρυξης (σελ. 47) ορίζει το εξής : «Ο συνοδός 
εξοπλισµός πρέπει να είναι καινούργιος και αµεταχείριστος και συνεχούς φόρτωσης 
δειγµάτων. Ζητείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το µηχάνηµα κατασκευάστηκε 
µετά την 1-1-11 αναφέροντας τον σχετικό αριθµό σειρά S/N» ενώ η παρ. 3 Προδιαγραφές 
αυτόµατων βιοχηµικών αναλυτών ρουτίνας & εφηµερίας για Βιοχηµικό εργαστήριο (τύπος 
Γ) ορίζει το εξής : «Ο συνοδός εξοπλισµός πρέπει να είναι καινούργιος και αµεταχείριστος 
και συνεχούς φόρτωσης δειγµάτων. Ζητείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το 
µηχάνηµα κατασκευάστηκε µετά την 1-1-13 αναφέροντας τον σχετικό αριθµό  S/N.  
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε την αιτούµενη ηµεροµηνία κατασκευής του 
προσφερόµενου µηχανήµατος. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Η αιτούµενη ηµεροµηνία κατασκευής του προσφερόµενου µηχανήµατος είναι η µετά την 
1-1-2013. 
 
 
12η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Στην παρ. 3 της ενότητας Προδιαγραφές Αυτόµατων Βιοχηµικών Αναλυτών Ρουτίνας & 
Εφηµερίας  για Βιοχηµικό Εργαστήριο (Τύπος Γ)  (σελ 48) ορίζεται µεταξύ άλλων, το εξής: 
«Τα αντιδραστήρια να είναι σε υγρή µορφή στην πλειοψηφία τους (>80%) για αποφυγή 
λαθών από ανασυστάσεις». 
∆εδοµένου ότι από το σύνολο των είκοσι έξι (26) αιτούµενων ειδών εξετάσεων οι τρεις (3) 
είναι εξετάσεις ηλεκτρολυτών και η εξέταση LDL έχει µηδενικό ετήσιο αριθµό εξετάσεων, 
παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε επί ποίου αριθµού υπολογίζεται το 80%, δηλαδή 
26*80%=20,8 ήτοι 21 είδη αντιδραστηρίων σε υγρή µορφή ή 22*80%=17,6, ήτοι 18 είδη 
αντιδραστηρίων σε υγρή µορφή. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Λαµβάνοντας υπόψη τις  3 εξετάσεις Ηλεκτρολυτών και τη 1 εξέταση LDL , ο 
υπολογισµός θα γίνει για 22 είδη αντιδραστηρίων (σε υγρή µορφή).  
 



13η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Στη σελίδα 42 της ∆ιακήρυξης «Εγγυήσεις – Τεχνική Υποστήριξη», µεταξύ άλλων υπάρχει 
αναφορά και σε εφεδρικό αναλυτή. Ως εκ τούτου παρακαλούµε να µας γνωρίσετε εάν πρέπει 
να παραδοθούν συνολικά 29 ή 58 αναλυτές. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Η παράδοση αφορά 29 αναλυτές. 
 
14η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Στην παρ. 9 της ενότητας «∆υνατότητα Συντήρησης του ∆ιατιθέµενου Μηχανήµατος» 
ζητείται το εξής : «Συµµόρφωση CE σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για 
την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρµόδια 
αρχή της χώρας παραγωγής» 
∆εδοµένου ότι η ως άνω οδηγία (89/336/ΕΟΚ) έχει αντικατασταθεί µε νεότερες, 
παρακαλούµε να προχωρήσετε στις απαραίτητες διορθώσεις, για παράδειγµα ο ανωτέρω 
όρος να αντικατασταθεί ως εξής : «Συµµόρφωση CE, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
για την ηλεκτρική & ηλεκτρονική συµβατότητα, πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από 
την αρµόδια αρχή της χώρας παραγωγής».  
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Ο όρος αντικαθίσταται ως εξής: 
«Συµµόρφωση CE, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρική & ηλεκτρονική 
συµβατότητα, πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρµόδια αρχή της χώρας 
παραγωγής». 
 
15η Ερώτηση Οικονοµικού Φορέα: 
Παρακαλούµε να µας γνωρίσετε εάν µε την Τεχνική Προσφορά πρέπει να κατατεθεί 
αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς – χωρίς τιµές- αλλά µε τα προσφερόµενα είδη και 
τις προσφερόµενες ποσότητες. 
Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής: 
Μπορεί να κατατεθεί αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές  χωρίς όµως η µη 
κατάθεσή του να αποτελεί λόγο απόρριψης. 
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