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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις ε̟ί των όρων της µε αριθµ. 7513/ 1204/ 15.02.2013 α̟όφασης µε
θέµα: ∆ιενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού ε̟ιλογής αναδόχου, µε
κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υ̟ηρεσιών για
την ̟αραγωγή καρτών ψηφιακού ταχογράφου».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύµφωνα µε τα
̟αρακάτω ερωτήµατα ̟ου υ̟οβλήθηκαν:
1. Ερώτηµα 1:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: « Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς» ̟εριλαµβάνεται ο κάτωθι
̟ίνακας:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε
€ (αριθµητικώς)

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε € (αριθµητικώς)

(α)

(β)

(γ)

(δ)

1

Ποσό Προσφοράς για
κάθε Κάρτα
Ψηφιακού
Ταχογράφου

Ό̟ως βλέ̟ουµε ̟αρα̟άνω, η ̟εριγραφή για το (γ) « ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε € (αριθµητικώς)»
είναι ακριβώς η ίδια µε το (δ) «ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε € (αριθµητικώς)». Παρακαλώ
διευκρινίστε εάν α̟αιτείται κάτι διαφορετικό.
Α̟άντηση – ∆ιευκρίνιση:
Στη στήλη (δ) να συµ̟ληρωθεί το ̟οσό χωρίς ΦΠΑ σε €, (ολογράφως).
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2. Ερώτηµα 2ο:
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, στη σελίδα 4, η διακήρυξη αναφέρει:
«…..Για το λόγο αυτό, στο ̟αρόν έργο ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρει την έκδοση
καρτών ΨΤ ως υ̟ηρεσία ̟ρος το Υ̟.Αν.Αν.Υ.Με.∆ι. για συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, χρησιµο̟οιώντας τη δική του υ̟οδοµή, αλλά και ̟ροµηθεύοντας το
Υ̟.Αν.Αν.Υ.Με.∆ι. µε το κατάλληλο υλικό και λογισµικό για την α̟αιτούµενη
διασύνδεση, ̟ροκειµένου οι αιτήσεις για κάρτες ΨΤ να ̟ροωθούνται ηλεκτρονικά α̟ό
το Υ̟.Αν.Αν.Υ.Με.∆ι. στο ̟ληροφοριακό σύστηµα του Αναδόχου…»
Α̟άντηση – ∆ιευκρίνιση:
Ο διαγωνισµός αφορά στην ̟αροχή υ̟ηρεσίας και ε̟οµένως η Αναθέτουσα Αρχή
χρησιµο̟οιεί υλικό και λογισµικό του ο̟οίου την κυριότητα διατηρεί ο Ανάδοχος κατά την
εκτέλεση και µετά το ̟έρας του έργου.
3. Ερώτηµα 3ο :
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, στη σελίδα 33, η διακήρυξη αναφέρει:
«Αλλαγές / τρο̟ο̟οιήσεις για την ενσωµάτωση αλλαγών στο θεσµικό και νοµικό
̟λαίσιο για τη διαδικασία έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου σε Ευρω̟αϊκό και
Εθνικό ε̟ί̟εδο (̟.χ. αλλαγή µορφής και χαρακτηριστικών ασφαλείας κάρτας, αλλαγή
τεχνολογίας διασύνδεσης µε τα ̟ληροφοριακά συστήµατα & µηχανογραφικά αρχεία
̟ου εντάσσονται στο έργο, κτλ) ».
Α̟άντηση – ∆ιευκρίνιση:
Η διατύ̟ωση της σελίδας 33 είναι ε̟αρκής. Οι λε̟τοµέρειες θα καθοριστούν κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου σε συµφωνία µε την Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και
Παραλαβής. Ε̟ι̟λέον δεν είναι δυνατή η αναφορά σε «υφιστάµενη λειτουργικότητα»,
αφού αυτή τη στιγµή κανένα έργο ̟αραγωγής καρτών δεν βρίσκεται σε ισχύ.
4. Ερώτηµα 4ο:
Στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Α, στη σελίδα 89, η α̟αίτηση είναι υ̟οχρεωτική ; Είναι το « ΝΑΙ » της
4.36 ̟ροδιαγραφής;
Α̟άντηση – ∆ιευκρίνιση:
Η α̟αίτηση είναι υ̟οχρεωτική ως ̟ρος το σύνολο των 20 ηµερών (βλέ̟ε και σελίδα 44
Χρονοδιάγραµµα του έργου.) ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. Ενδεικτική είναι η κατανοµή
ηµερών ανά φάση του έργου
Οι διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υ̟. Α. Αν. Υ. Με. & ∆. – Τοµέας
Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (www.yme.gov.gr).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ
Α. ΠΙΑΤΙ∆ΟΥ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
ΥΠ.Α.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆.:
1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών
2. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
3. Γενικό ∆ιευθυντή Μεταφορών
4. Γενική ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης
5. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
6. Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Α̟οτελεσµάτων:
- Γρηµανέλλης Ιωάννης
- Τσελίκας Παναγιώτης
- Μακρής Σεραφείµ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
3 – Ν. Πιατίδου
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