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Παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τεχνική προδιαγραφή της
υπ’ αριθμόν 15773/1-2021 Πρόσκλησης
Με την από 5 Φεβρουαρίου 2021 απόφαση του Δ.Σ. της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.», ληφθείσα
κατά την υπ’ αριθμόν 542 συνεδρίαση, αποφασίσθηκε η παροχή διευκρινίσεων σε
σχέση με την υπό στοιχεία 1 θ) τεχνική προδιαγραφή, η οποία περιλαμβάνεται
στο Κεφάλαιο ΣΤ υπό τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της υπ’ αριθμόν
15773/1-2-2021 Πρόσκλησης (Α/α ΕΣΗΔΗΣ 105039) για την «Επείγουσα προμήθεια
έως και 5.000.000 rapid tests για την κάλυψη αναγκών αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».
Η εν λόγω τεχνική προδιαγραφή έχει ως εξής: «1… θ) Να περιέχουν δείγματα
θετικού και αρνητικού μάρτυρα ικανά να ελέγχουν την διαδικασία σε όλα τα
στάδια».
Οι διευκρινίσεις παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει

της υπ’

αριθμόν 187 αποφάσεως της «Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών» και έχουν
ως εξής:
Τα δείγματα θετικού και αρνητικού μάρτυρα δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν
μέρος του προσφερόμενου κιτ, ενώ μπορούν να προέρχονται από τον ίδιο ή άλλον
κατασκευαστή σε σχέση με εκείνον του προσφερόμενου κιτ.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποτελούν μέρος

της προσφοράς και να

αναγράφεται ο αριθμός των δειγμάτων των μαρτύρων που θα προσφέρονται.
Ο αριθμός των δειγμάτων των μαρτύρων πρέπει να είναι επαρκής για τον έλεγχο
των προσφερόμενων ποσοτήτων κιτ και πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση της
επάρκειας του προσφερόμενου αριθμού δειγμάτων ελέγχου σε σχέση με τις
προσφερόμενες ποσότητες κιτ.
Στα δικαιολογητικά θα πρέπει να περιγράφεται με μορφή οδηγιών αναλυτικά ο
τρόπος χρήσης τους με τα προσφερόμενα κιτ, καθώς και να αναφέρεται ότι έχουν
δοκιμασθεί από την εταιρεία που υποβάλλει την προσφορά, ώστε να είναι συμβατά
με τα προσφερόμενα κιτ.
Παλλήνη, 5 Φεβρουαρίου 2021
Για την Αναθέτουσα Αρχή «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.»
Ιωάννης Σωτηρίου
Διευθύνων Σύμβουλος

