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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων σχετικά με την
«Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού και εξυπηρετητών
(Servers) για τις ανάγκες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’
αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 921/24-03-2017 και με αριθμ. 5/2017 Διακήρυξης
Σε απάντηση ερωτημάτων για την ως άνω διακήρυξη διευκρινίζονται τα
κάτωθι:
1. A. Στο άρθρο 5 της ως άνω διακήρυξης καθορίζεται ο τρόπος υποβολής
δικαιολογητικών. Ως εκ περισσού επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υποβάλλεται και αποστέλλεται μόνο σε πρωτότυπη μορφή εντός της
οριζόμενης προθεσμίας σύμφωνα με τους όρους της ως άνω διακήρυξης.
Β. Στο άρθρο 5 της ως άνω διακήρυξης καθορίζεται ο τρόπος υποβολής προσφοράς.
Συνεπώς δεν υπάρχει απαίτηση για υποβολή ξεχωριστού φακέλου για κάθε
προσφερόμενη κατηγορία.
2. Το έντυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Προμήθειας)
(ΕΕΕΣ) παράγεται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) και στα μέρη II-VI του
ως άνω εγγράφου δεν έχει γίνει καμία επεξεργασία-επέμβαση από το Ε.Α.Π
Το

Ευρωπαϊκό

Ενιαίο

Έγγραφο

Σύμβασης

(Προμήθειας)

(ΕΕΕΣ)

συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5.1. (2) της ως άνω διακήρυξης. Σε κάθε
περίπτωση σας γνωρίζουμε, ότι το σχετικό ερώτημα έχει διαβιβασθεί στην Ενιαία
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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με το με αρ. πρωτ. ΤΟ1232/27-04-2017 ηλεκτρονικό μας μήνυμα, η απάντηση της οποίας θα σας
κοινοποιηθεί αμέσως μετά την λήψης της, ενώ θα αναρτηθεί ταυτόχρονα και στον
οικείο ιστότοπο του διαγωνισμού
Περαιτέρω σας γνωρίζουμε, ότι και εσείς δύνασθε απευθυνθείτε απ’ ευθείας
στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (http://www.eaadhsy.gr) και να υποβάλλεται τα ερωτήματά σας
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Προμήθειας) (ΕΕΕΣ).
3. Η απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών της άνω διακήρυξης «να
προσκομισθούν

αντίγραφα

των

αντίστοιχων

πιστοποιητικών

και

προτύπων

συμμόρφωσης» δεν καλύπτεται από την απλή παραπομπή και αναφορά σε τεχνικά
φυλλάδια αλλά απαιτείται η αυτοτελής προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών
σύμφωνα με τους όρους της ως άνω διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.

Καθηγητής Β. Καρδάσης
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