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ΠΡΟΣ:
Παραλήπτες της υπ’ αριθμ. 1/2016 Διακήρυξης
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφ. & Δικτύων

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’
αριθμ. 1/2016 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Υπηρεσία παραγωγής καρτών
ψηφιακού ταχογράφου» (υπ’ αριθμ. οικ. 7432/602/03-02-2016 απόφαση).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω αναφερόμενη Διακήρυξη, επισυνάπτουμε πίνακα
με τον οποίο παρέχουμε συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, σε απάντηση των
ερωτημάτων που λάβαμε μέσω του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή εγγράφως, εντός του προβλεπόμενου
χρονικού ορίου.
Η παρούσα ανακοίνωση με το συνημμένο πίνακα:
1) Να αναρτηθεί:
α. στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): www.promitheus.gov.gr και
β. στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας αρχής: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
2) Να αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις εταιρείες που υπέβαλλαν
εμπροθέσμως αίτημα για παροχή διευκρινήσεων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ: Ένας (1) πίνακας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης
και Λειτουργίας Εφαρμογών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Χρονολογικό Αρχείο

Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
Ασπασία Ζώτου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1) Η πληρωμή θα γίνεται περίπου σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του
τιμολογίου, εφόσον έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
2) Η παραλαβή του έργου θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή στο συντομότερο δυνατό
χρόνο.
3) Απαγορεύεται η συμμετοχή μόνο οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό σε παραπάνω από μία
προσφορές.
4) Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προσφορών που
κρίνονται από την αρμόδια επιτροπή ως τεχνικά αποδεκτές. Σε περίπτωση που μία
προσφορά κριθεί ασυνήθιστα χαμηλή (κάτω του 75% του προϋπολογισμού), η Υπηρεσία θα
ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο να αιτιολογήσει τη σύνθεση της προσφοράς του, ώστε
να υπάρξει επαρκής τεκμηρίωση ότι δύναται να επιτελέσει επιτυχώς το έργο με το
προσφερθέν χαμηλό τίμημα.
5) Το συγκεκριμένο σημείο αναγράφηκε εκ παραδρομής.
6) Η σχετική υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση Νομικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν:
1. οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.,
2. ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
3. ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός,
σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.»

