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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Τακτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, 
προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Ιατρικών 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης συμπεριλαμβανομένου του 
κατάλληλου ιατρικού προσωπικού του απαιτούμενου ιατροφαρμακευτικού 
υλικού, ενός ασθενοφόρου για την κάλυψη των αναγκών του 
υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» Αρ. Διακ. 
16960/01.12.2022.

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι  Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα:

Ερώτημα 1:  «Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε ποιο θα είναι το 
χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ανάδειξης αναδόχου και της 
έναρξης των υπηρεσιών στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού;». 

Απάντηση:

Οι υπηρεσίες θα εκκινήσουν με την κατακύρωση και δύναται να 
μετατεθούν χρονικά ανάλογα με τις ανάγκες και την έναρξη της 
χιονοδρομικής περιόδου.

Ερώτημα 2:  «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γιατί ορίζεται 
χρονικά η αποσφράγιση των προσφορών στις 19/12/2022 ενώ η έναρξη των 
υπό ανάθεση υπηρεσιών στις 15/12/2022 σύμφωνα με την διακήρυξη».

Απάντηση:

Οι υπηρεσίες θα εκκινήσουν με την κατακύρωση και δύναται να 
μετατεθούν χρονικά ανάλογα με τις ανάγκες και την έναρξη της 
χιονοδρομικής περιόδου.
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Ερώτημα 3:  «Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε εάν τα αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών είναι μέχρι και την Παρασκευή 
09/12/2022 (15:00) ή κάποια άλλη ημερομηνία και ώρα». 

Απάντηση:

Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών είναι μέχρι και 
την Παρασκευή 09/12/2022 (15:00).

Ερώτημα 4:  «Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε εάν η αποδεδειγμένη 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 της 
εταιρείας με μορφή Ο.Ε ή και με κάποιον άλλο τρόπο».

Απάντηση:

Σε περίπτωση εταιρείας με μορφή Ο.Ε. η αποδεδειγμένη οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 αυτής.

Ερώτημα 5:  «Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε εάν εννοείται την  παροχή 
των υπό ανάθεση υπηρεσιών σε Χιονοδρομικό Κέντρο ή σε κάποια άλλη 
παρεμφερή υγειονομική κάλυψη».

Απάντηση: 

Και σε κάποια άλλη παρεμφερή υγειονομική κάλυψη.

Ερώτημα 6:  «Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε αν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά του ISO 9001:2015  πρέπει να αναγράφονται και τα 
τρία ή ένα από αυτά». 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Απάντηση:

Πρέπει να αναγράφονται και τα τρία χαρακτηριστικά του ISO.

Ερώτημα 7:  «Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε γιατί δεν αναγράφεται 
στα <<Δικαιολογητικά Κατακύρωσης>> _ Παράγραφος 32.1.8 _ το ISO 
45001:2018 ενώ αναφέρεται στα πρότυπα διαχείρισης που οφείλει να έχει κάθε 
εταιρεία».

Απάντηση:

Εκ παραδρομής δεν αναγράφεται.
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Ερώτημα 8:  «Παρακαλούμε όπως μας αναφέρεται εάν ο εργολάβος μπορεί 
να αναθέσει σε περισσότερους από έναν υπεργολάβο τις υπηρεσίες και τι γίνεται 
εάν αναλάβουν υπεργολάβοι το 100% των υπό ανάθεση υπηρεσιών και κανείς δεν 
έχει πάνω από το 30% της εκτέλεσης της συμβάσεως».

Απάντηση: 

Οι υποψήφιοι δύνανται μεν να αναθέσουν επιμέρους υποτμήματα σε 
περισσότερους του ενός υπεργολάβους, με αποτέλεσμα έκαστος αυτών να 
εκτελέσει ποσοστό μικρότερο του 30%, σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης σχετικά με την επαλήθευση της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού και για τους υπεργολάβους και την υποχρέωσή τους να 
υποβάλουν δικό τους διακριτό ΕΕΕΣ.

Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα υπεργολαβίας από πλευράς υποψηφίου 
Αναδόχου μόνο για τμήμα της σύμβασης και όχι για το σύνολό της διότι κάτι 
τέτοιο θα σήμαινε εν τοις πράγμασι μεταβολή του προσώπου του αναδόχου 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης,υποκρύπτουσα μη νόμιμη 
υποκατάσταση.

Ερώτημα 9:  Θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν και εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος δεν έχει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατά την ημερομηνία λήξης της 
υποβολής τους, τι θα γίνει με την υγειονομική κάλυψη του Χιονοδρομικού καθώς 
η λειτουργία του θα έχει ήδη ξεκινήσει.

Απάντηση:

Δεν αφορά στην διαγωνιστική διαδικασία.

Ερώτημα 10:  «Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε πως αποδεικνύεται η 
εμπειρία του προσωπικού».

Απάντηση:

Με τα βιογραφικά σημειώματα καθώς και με τα σχετικά πτυχία  - 
τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται.

Ερώτημα 11:  «Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε πότε πρέπει να 
προσκομιστεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 
των εργαζομένων της εταιρείας και εάν η εταιρεία  υπόκειται σε ποινή αποκλεισμού 
σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού».

Απάντηση:

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και επαγγελματικής ευθύνης των 
εργαζομένων της εταιρείας θα πρέπει να προσκομιστεί στον φάκελο με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
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Κωνσταντίνος Κωτσάκος

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης και Προμηθειών.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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