signed by
CHRISTI Digitally
CHRISTINA FIORI
2016.12.15
NA FIORI Date:
09:28:13 +02'00'

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μυτιλήνη, 15/12/2016

Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81132 Μυτιλήνη

Α.Π.: 10771

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.: 9660/21.11.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΛΗΜΝΟ,
ΧΙΟ, ΣΑΜΟ, ΣΥΡΟ ΚΑΙ ΡΟΔΟ»
Παρακάτω δίδονται διευκρινίσεις από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
στα ερωτήματα όπως αυτά διατυπώθηκαν και υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς έως και την 13η Δεκεμβρίου 2016 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής
ερωτημάτων) μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ερωτήματα τα οποία υποβλήθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμα και δεν
εξετάζονται.

Ερώτημα 1:
Στο άρθρο Α.2.2.2 Β. υπεύθυνες δηλώσεις, ζητείται σε περίπτωση εταιρείας Α.Ε η υπεύθυνη
δήλωση να υπογραφεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής.- Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι θα κάνετε αποδεκτή υπεύθυνη
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη μόνο από την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας,
δεδομένου ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι προσωπικές.

Απάντηση 1:
Σύμφωνα με το άρθρο Α.2.2.2 της διακήρυξης σημείο Β, αναφέρεται ότι: «Η υπεύθυνη δήλωση
συντάσσεται και υπογράφεται από τον προσφέροντα φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο
του, αν είναι νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση προσφέροντα που είναι Εταιρείες: ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ
η υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται από τον διαχειριστή της, ενώ στην περίπτωση
που είναι Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής».
Ως εκ τούτου η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται και υπογράφεται ψηφιακά, χωριστά
από τον/ην Διευθύνοντα/ουσα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας και υποβάλλονται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ερώτημα 2:
Στο άρθρο Α.2.2.2. Γ, ζητείται παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση που οι
προσφέροντες συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους- Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός
διεξάγεται μέσω ΕΣΗΔΗΣ, παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν απαιτείται παραστατικό
εκπροσώπησης για τους υπεύθυνες που θα ανεβάσουν το διαγωνισμό στο σύστημα.
Απάντηση 2:

Το παραστατικό εκπροσώπησης όπως αναφέρεται στο άρθρο Α.2.2.2. της διακήρυξης σημείο Γ:
«Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους»
απαιτείται στην περίπτωση που η εταιρεία εκπροσωπείται από άλλο πρόσωπο εκτός του νόμιμου
εκπροσώπου της και όχι κατά τη διαδικασία ανάρτησης της προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ερώτημα 3:
Στο άρθρο Α.2.2.4.2 τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ζητούνται αντίγραφα
πιστοποιητικού CE ή ισοδύναμο για τα προσφερόμενα είδη. Εξαιρούνται τα είδη που
αφορούν λογισμικά καθώς επίσης και οι κατασκευαστές του προτεινόμενου
εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO
ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο ποιότητας από διαπιστευμένους οργανισμούς ή ινστιτούτα
πιστοποίησης.Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν απαιτείται μετάφραση των εγγράφων που θα
κατατεθούν δεδομένου ότι πρόκειται για προϊόντα ξένου κατασκευαστικού οίκου και
τα έγγραφα έχουν συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα.
Απάντηση 3:
Στο άρθρο Α.3.2.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «…Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και
άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική…» καθώς και
«.. Σε κάθε περίπτωση η ΕΔΔ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες τη μετάφραση
οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς…».

Ερώτημα 4:
Σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού με τα παραπάνω στοιχεία, στο Κεφάλαιο
Α.2.2.4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ αναφέρει στο β) όσον αφορά τα
προϊόντα που παρέχονται:
i) δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί
να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της Αναθέτουσας Αρχής.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν απαιτούνται δείγματα του εξοπλισμού κατά το
στάδιο της συμμετοχής ή η απαίτηση καλύπτεται με την τεχνική περιγραφή και
φωτογραφίες των προϊόντων.
Απάντηση 4:
Δείγματα απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που αυτό αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Ερώτημα 5:
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν πρέπει να εκδοθεί εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για κάθε ομάδα ξεχωριστά ή μπορεί να εκδοθεί μια εγγυητική συμμετοχής
συνολικά για τις ομάδες που θα υποβάλουμε προσφορά αναφέροντας ποιες είναι οι
ομάδες αυτές
Απάντηση 5:
Σύμφωνα άρθρο Α.2.2.3 της διακήρυξης «…Η προσφορά του συμμετέχοντος πρέπει υποχρεωτικά
και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, η οποία πρέπει
να εκδίδεται υπέρ του, χωριστά για κάθε Ομάδα ειδών για την οποία υποβάλλεται προσφορά…»
Η Αν. Προϊσταμένη της Κεντρικής

Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων

Φιορή Χριστίνα

