
 
 

 

 



 
 

Αξιότιμε κ. Καμπά, 

 

Σε απάντηση του από 17/03/2014 ηλεκτρονικού μηνύματός σας και των 

ερωτημάτων που θέτετε σε αυτό, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 

Για τη συμμετοχή: 

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελίδα 23, παράγραφος ΙΙ.2.2 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της Διακήρυξης υπ’ αριθ. 1/2014 για 

τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται μεταξύ άλλων 

δικαιολογητικών και «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (βλ. πρότυπο 

στην παράγραφο III.1.1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του 

Κανονισμού Προμηθειών ύψους ίσο με το 5% του προϋπολογισμού του 

Έργου με ΦΠΑ». Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στη σελίδα 39 με 

το σχετικό υπόδειγμα/πρότυπο η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

είναι κοινή για την ένωση («εγγυόμαστε…» «…εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας». 

2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν από κάθε 

μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

3. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες καταθέτουν κοινή τεχνική και οικονομική 

προσφορά αναφέροντας τα είδη που προσφέρει το κάθε μέλος ενώ 

παράλληλα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών σύμφωνα με 

το άρθρο 7 του «Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου». 

 

Για την εκτέλεση: 

1. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν από κάθε 

μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

2. Σύμφωνα με όσα όπως αναφέρονται στη σελίδα 40 με το σχετικό 

υπόδειγμα/πρότυπο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

σύμβασης είναι κοινή για την ένωση («εγγυόμαστε…» «…εις 



 
 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας». Σε αυτό το σημείο σας παραπέμπουμε στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου» όπου αναφέρεται σαφώς ότι «Με την υποβολή 

της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.» 

3. Η σύμβαση θα είναι μια και θα αφορά όλα τα μέλη της ένωσης. Σε 

αυτή θα αναφέρεται το συνολικό τίμημα καθώς και τα είδη που 

συμμετέχουν στην προμήθεια. Η κατανομή του προϋπολογισμού στα 

μέλη της ένωσης είναι ζήτημα που αφορά και καθορίζεται 

αποκλειστικά από την ίδια ένωση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν. 

 

Για την εξόφληση: 

Σύμφωνα με το άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου» είναι σαφές ότι κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο 

για την εκτέλεση της σύμβασης. Ως συνέπεια αυτού και δεδομένου ότι η 

σύμβαση αναφέρει ενιαία τον προϋπολογισμό της προμήθειας δεν υπάρχει η 

δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μιας και τα χρήματα κατατίθενται στην 

ένωση ως νομικό πρόσωπο. 



 
 

 

Αξιότιμη κα. Παναγιωτίδου, 

 

Σε απάντηση του από 18/03/2014 ηλεκτρονικού μηνύματός σας και των 

ερωτημάτων που θέτετε σε αυτό, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 

Για τη συμμετοχή: 

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελίδα 23, παράγραφος ΙΙ.2.2 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της Διακήρυξης υπ’ αριθ. 1/2014 για 

τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται μεταξύ άλλων 

δικαιολογητικών και «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (βλ. πρότυπο 

στην παράγραφο III.1.1) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του 

Κανονισμού Προμηθειών ύψους ίσο με το 5% του προϋπολογισμού του 



 
 

Έργου με ΦΠΑ». Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στη σελίδα 39 με 

το σχετικό υπόδειγμα/πρότυπο η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

είναι κοινή για την ένωση («εγγυόμαστε…» «…εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας». 

2. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν από κάθε 

μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

3. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες καταθέτουν κοινή τεχνική και οικονομική 

προσφορά αναφέροντας τα είδη που προσφέρει το κάθε μέλος ενώ 

παράλληλα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών σύμφωνα με 

το άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου». 

 

Για την εκτέλεση: 

4. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν από κάθε 

μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας. 

5. Σύμφωνα με όσα όπως αναφέρονται στη σελίδα 40 με το σχετικό 

υπόδειγμα/πρότυπο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

σύμβασης είναι κοινή για την ένωση («εγγυόμαστε…» «…εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας». Σε αυτό το σημείο σας παραπέμπουμε στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου» όπου αναφέρεται σαφώς ότι «Με την υποβολή 

της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.» 

6. Η σύμβαση θα είναι μια και θα αφορά όλα τα μέλη της ένωσης. Σε 

αυτή θα αναφέρεται το συνολικό τίμημα καθώς και τα είδη που 

συμμετέχουν στην προμήθεια. Η κατανομή του προϋπολογισμού στα 

μέλη της ένωσης είναι ζήτημα που αφορά και καθορίζεται 

αποκλειστικά από την ίδια ένωση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν. 

 

Για την εξόφληση: 



 
 

Σύμφωνα με το άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου» είναι σαφές ότι κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο 

για την εκτέλεση της σύμβασης. Ως συνέπεια αυτού και δεδομένου ότι η 

σύμβαση αναφέρει ενιαία τον προϋπολογισμό της προμήθειας δεν υπάρχει η 

δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μιας και τα χρήματα κατατίθενται στην 

ένωση ως νομικό πρόσωπο. 

 



 
 

 

Αξιότιμε κ. Δαμκαλίδη, 

 

   Σε απάντηση του από 20/02/2014 ηλεκτρονικού μηνύματός σας, σας 

ενημερώνουμε πως  όλα τα είδη της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1/2014 είναι 

απολύτως συναφή μεταξύ τους  διότι αφορούν στις εξειδικευμένες ανάγκες 

του εργαστηρίου για το οποίο προορίζονται. 

 

 

Τόσο ο εξοπλισμός όσο και τα όργανα η συστήματα που απαιτούνται 

αντιμετωπίζονται ενιαία σαν απαραίτητα στοιχεία για την λειτουργία του 

εργαστηρίου που αφορούν.  

Η δυνατότητα συμμετοχής  ενδιαφερόμενου δεν αποκλείεται εκ του 

γεγονότος ότι δεν εμπορεύεται  κάποιο από τα εν λόγω είδη, εφόσον δίνεται 

ρητά η δυνατότητα συμμετοχής ενώσεως προσώπων . 

Επιπρόσθετα  σημειώνεται ότι η σχετική προμήθεια εντάσσεται σε 

κοινοτικό χρηματοδοτικό πλαίσιο και ως τέτοια υπόκειται σε περιορισμούς η 



 
 

παραβίαση των οποίων  ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια της σχετικής 

χρηματοδότησης . 

Με τα παραπάνω ως δεδομένα η αιτούμενη τροποποίηση δεν μπορεί να γίνει 

δεκτή. 



 
 

 



 
 

 

Αξιότιμε κ. Γκούμα, 

 

    Σε απάντηση των αντιρρήσεών σας όπως κατατέθηκαν  υπό τον τίτλο 

«Υπόμνημα» με ημερομηνία  19/02/2014 υπομνήματός σας, σας 



 
 

ενημερώνουμε ότι όλα ανεξαιρέτως  τα είδη της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1/2014 

είναι απολύτως συναφή μεταξύ τους διότι αφορούν στις εξειδικευμένες 

ανάγκες του εργαστηρίου για το οποίο προορίζονται. 

Είτε πρόκειται για εξοπλισμό , είτε για όργανα , είτε για συστήματα 

αποσκοπούν ως ενότητα στην επίτευξη του έργου όπως αυτός καθορίζεται  

στο  1ο ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1.1 Σκοπός –

στόχοι-κρίσιμοι παράγοντες της Διακήρυξης  

Ακριβώς για την εξυπηρέτηση του υγιούς ανταγωνισμού  αλλά και στα 

πλαίσια της χρηστής διοίκησης δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής σε 

ενώσεις προσώπων με τους ειδικότερους όρους που απαριθμούνται στο 

οικείο τεύχος της Διακήρυξης. 

Επιπρόσθετα  σημειώνεται ότι η σχετική προμήθεια εντάσσεται σε 

κοινοτικό χρηματοδοτικό πλαίσιο και ως τέτοια υπόκειται σε περιορισμούς 

τυχόν παραβίαση των οποίων, ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια της 

χρηματοδότησης . 

Με τα παραπάνω δεδομένα τα αιτήματά σας για ακύρωση η τροποποίηση 

της Διακήρυξης  δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.. 

 



 
 

 



 
 

 

 

Αξιότιμη κα. Ναζλοπούλου, 

 

    Σε απάντηση του από 19/02/2014 ηλεκτρονικού σας μηνύματος, σας 

ενημερώνουμε ότι  όλα ανεξαιρέτως  τα είδη της διακήρυξης υπ’ αριθ. 

1/2014 είναι απολύτως συναφή μεταξύ τους διότι αφορούν στις 

εξειδικευμένες ανάγκες του εργαστηρίου για το οποίο προορίζονται. 

Είτε πρόκειται για εξοπλισμό , είτε για όργανα , είτε για συστήματα 

αποσκοπούν ως ενότητα στην επίτευξη του έργου όπως αυτός καθορίζεται  

στο  1ο ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1.1 Σκοπός –

στόχοι-κρίσιμοι παράγοντες της Διακήρυξης  



 
 

Ακριβώς για την εξυπηρέτηση του υγιούς ανταγωνισμού  αλλά και στα 

πλαίσια της χρηστής διοίκησης δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής σε 

ενώσεις προσώπων με τους ειδικώτερους όρους που απαριθμούνται στο 

οικείο τεύχος της Διακήρυξης. 

Επιπρόσθετα  σημειώνεται ότι η σχετική προμήθεια εντάσσεται σε 

κοινοτικό χρηματοδοτικό πλαίσιο και ως τέτοια υπόκειται σε περιορισμούς 

τυχόν παραβίαση των οποίων, ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια της 

χρηματοδότησης . 

Με τα παραπάνω ως δεδομένα η σχετική τροποποίηση που προτείνετε δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή. 

 

 



 
 

Αξιότιμε Κύριε Μουστακίδη, 

 

 

Για την υπ'αριθμόν 2/2014 Διακήρυξη και με θέμα την Προμήθεια 

Εξοπλισμού 

Ανάλυσης DNA για τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 

Ερευνών 

(Δ.Ε.Ε) της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) θα θέλαμε να μας 

διευκρινήσετε τα 

παρακάτω: 

 

 

1. Στη σελίδα 61 της διακήρυξης και συγκεκριμένα  στον Πίνακα 

ΙΙΙ.1.4 

(Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης) ζητείται  

μεταξύ 

άλλων να αναφερθεί το ετήσιο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού, το 

ετήσιο 

κόστος συντήρησης του έτοιμου λογισμικού καθώς και το ετήσιο κόστος 

συντήρησης των εφαρμογών. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την σελίδα 58 

της 

διακήρυξης τόσο το έτοιμο λογισμικό όσο και οι εφαρμογές 

συμπεριλαμβάνονται 

στον εξοπλισμό. Υποθέτουμε λοιπόν ότι με τον όρο ετήσιο κόστος 

εξοπλισμού 

εννοείται μόνο το ετήσιο κόστος συντήρησης υλικού. Παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε. 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, σας παρακαλούμε όπως παρέχετε τις 

κατάλληλες 

διευκρινήσεις. 

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Γιάννης Ράπτης 

 

Giannis Raptis| Key Account Manager-HID Application 

SafeBlood BioAnalytica 

3A-5 Illission Str | 155 28, Athens 

M +30 6976993972 | T +30 2106400318 | F +30 2106462748 

g.raptis@sbbio.gr | www.sbbio.gr 

 

Αξιότιμε κ. Ράπτη, 

 

Σε συνέχεια του από 11/03/2014 ηλεκτρονικού μηνύματός σας διευκρινίζεται 

ότι στη σελίδα 61 της διακήρυξης υπ’ αριθ. 1/2014 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΒΡΠ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» και συγκεκριμένα  στον Πίνακα ΙΙΙ.1.4 (Συγκεντρωτικός 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης) ζητείται  μεταξύ άλλων το 

mailto:g.raptis@sbbio.gr
http://www.sbbio.gr/


 
 

ετήσιο κόστος συντήρησης του εξοπλισμού, το ετήσιο κόστος συντήρησης 

του έτοιμου λογισμικού καθώς και το ετήσιο κόστος συντήρησης των 

εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, στη 2η στήλη του εν λόγω πίνακα ο 

προμηθευτής θα συνοψίσει το κόστος συντήρησης του υλικού όπως 

προκύπτει από τον πίνακα ΙΙΙ.1.1.1 (Υλικό). 

 

 

 



 
 

Αξιότιμε Κύριε Μουστακίδη, 

 

Για την υπ'αριθμόν 2/2014 Διακήρυξη και με θέμα την Προμήθεια 

Εξοπλισμού 

Ανάλυσης DNA για τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 

Ερευνών 

(Δ.Ε.Ε) της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) θα θέλαμε να μας 

διευκρινήσετε τα 

παρακάτω: 

 

 

1.      Στη σελίδα 14 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στην παράγραφο 

Ι.2.3.5 

(Υποχρεώσεις Προμηθευτή) ζητείται να υπάρχει πίνακας με την πλήρη 

σύνθεση 

όλου του εξοπλισμού με τις εξής στήλες 

          - Α/Α, Περιγραφή (στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα) 

          - Κωδικός Κατασκευαστή 

          - Εργοστάσιο Κατασκευής 

          - Ποσότητα 

 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινήσετε τι εννοείτε Περιγραφή στην 

Ελληνική και 

Αγγλική Γλώσσα. Συνήθως η περιγραφή του προσφερόμενου είδους γίνεται 

στα 

Ελληνικά σε 1 ή 2 σελίδες και επιπλέον το κάθε είδος συνοδεύεται από 

επίσημο 

prospectus στα Αγγλικά.Στην περίπτωση αυτή θα θέλαμε να μας 

ενημερώσετε αν 

το prospectus στην Αγγλική καλύπτει τον παραπάνω όρο σύμφωνα με τον 

οποίο 

ζητάτε περιγραφή στην Αγγλική. 

 

 

    2.    Στη σελίδα 47 της διακήρυξης ζητείται να προσφερθεί Σύστημα 

Διαχείρισης Εργαστηριακών Πληροφοριών (L.I.M.S) το οποίο να 

συνοδεύεται από 

server και ηλεκτρονικούς υπολογιστες (Βλέπε Τεχνικές Προδιαγραφές από 

2.9 

έως 2.10.8) 

 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινήσετε σε ποιον από τους πίνακες της 

οικονομικής 

προσφοράς (Υλικό ή Ετοιμο Λογισμικό)  θα πρέπει να συμπεριληφθεί το 

Σύστημα 

Διαχείρισης Εργαστηριακών Πληροφοριών (L.I.M.S) 

 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινήσετε σε ποιον από τους πίνακες της 

οικονομικής 

προσφοράς (Υλικό ή Ετοιμο Λογισμικό)  θα πρέπει να συμπεριληφθούν το 

server 

και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Γιάννης Ράπτης 

 



 
 

Giannis Raptis| Key Account Manager-HID Application 

SafeBlood BioAnalytica 

3A-5 Illission Str | 155 28, Athens 

M +30 6976993972 | T +30 2106400318 | F +30 2106462748 

g.raptis@sbbio.gr | www.sbbio.gr 

 

 

Αξιότιμε κ. Ράπτη, 

 

Σε συνέχεια του από 10/03/2014 ηλεκτρονικού μηνύματός σας διευκρινίζεται 

ότι: 

1. Είναι αυτονόητο ότι, αφού ζητάμε την περιγραφή για τη συμπλήρωση 

πίνακα, εννοούμε σύντομη περιγραφή των αντικειμένων/εξοπλισμού 

σε μία ή δύο γραμμές και στις δύο (2) γλώσσες. 

2. Το σύστημα LIMS θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους πίνακες της 

οικονομικής προσφοράς στην κατηγορία «Υλικό». 

 

http://www.sbbio.gr/


 
 

 

 



 
 

Αξιότιμε κ. Οικονόμου, 

 

Σε απάντηση του από 24/03/2014 ηλεκτρονικού σας μηνύματος 

διευκρινίζεται ότι: 

1. Επιβεβαιώνεται ότι η 6η Απριλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στον άρθρο 

11 του ιδίου Π.Δ. «Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό 

πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία 

που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη…». Διευκρινίζεται ότι 

στελέχη του ΚΕ.ΜΕ.Α. θα είναι παρόντα και τη συγκεκριμένη ημέρα 

και μέχρι τη 12η μεσημβρινή για την παραλαβή των προσφορών όπως 

αναφέρεται στη 2η σελίδα του τεύχους διακήρυξης. 

2. Η συγκεκριμένη προμήθεια δεν υπόκειται σε κανενός είδους 

επιπρόσθετης κράτησης εκτός από αυτή του Φ.Π.Α. 


