
 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥKΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ HIV-AIDS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

   (κωδικός CPV 38000000)  

 

1. Αναφορικά με την γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των ζητούμενων εξετάσεων ανά 

εργαστήριο, διευκρινίζουμε, ότι δεν δύναται να προβλεφθεί, εκ των προτέρων, ο ακριβής 

αριθμός εξετάσεων ανά εργαστήριο. Ωστόσο, με σαφήνεια περιγράφεται στη διακήρυξη και 

συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αυτής, ο μέγιστος αριθμός εξετάσεων ανά έτος, με την 

ρητή ωστόσο επιφύλαξη ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν έχει υποχρέωση εξάντλησης των ποσοτήτων 

αυτών, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του.  Επίσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της 

διακήρυξης αναφέρονται με σαφήνεια οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων συστημάτων 

ανίχνευσης.   

 

2. Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής του μισθώματος του παραχωρούμενου εξοπλισμού 

διευκρινίζεται ότι όπως προκύπτει και από τους πίνακες συμπλήρωσης της οικονομικής 

προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της διακήρυξης, προκρίνεται η μηνιαία πληρωμή του 

μισθώματος.  

 

3. Αναφορικά με τις αιτούμενες δηλώσεις των παρ. 4 και 5 της σελ. 30 της διακήρυξης, 

διευκρινίζεται ότι απαιτούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι αποβλέπουν σε δεσμεύσεις που αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού.  

Τα  έξοδα δε για τα ανταλλακτικά, σύμφωνα με τους πίνακες συμπλήρωσης της οικονομικής 

προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της διακήρυξης, θα πρέπει να συνυπολογισθούν στην 

προσφορά. 

 

4. Αναφορικά με το υπόδειγμα του βιογραφικού σημειώματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Η΄ της 

διακήρυξης διευκρινίζεται ότι το ως άνω υπόδειγμα δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με δεδομένα-

απαιτήσεις της διακήρυξης αλλά εκ παραδρομής  συμπεριελήφθη στη διακήρυξη. 

 

5. Αναφορικά με το Παράρτημα ΣΤ,’ Εδάφιο Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

HIV-I ME REAL TIME PCR και συγκεκριμένα την αιτούμενη προδιαγραφή με α/α 8: «το 

σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων να μπορεί να δεχθεί ποικίλους αρχικούς όγκους 

δείγματος» διευκρινίζεται ότι αφορά  γενικά το σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων και 



δεν περιορίζεται μόνο στη ζητούμενη εξέταση της μέτρησης του ιικού φορτίου του HIV. 

Δηλαδή, συστήματα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων που μπορούν να δεχθούν ποικίλους 

αρχικούς όγκους δειγμάτων για διάφορες εξετάσεις πληρούν τη συγκεκριμένη  προδιαγραφή. 

 

                 H Υπεύθυνη του Τμήματος Διοικητικού Συντονισμού 

 

                                                                   Ανδρονίκη Θεοφιλάτου 

 

 

 

 

  

 


