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ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ»
ΣΧΕΤ: 21935/11-10-2021 έγγραφο

Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνήματος με υπ’ αρ πρωτ 21935/11-10-2021 που
αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης,
μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού παιδικών σταθμών,φωτοτυπικού υλικού,
βιβλίων και εξοπλισμού δημοτικής βιβλιοθήκης»,(ΑΜ 92/2021)» με συστημικό αριθμό
140382 στο ΕΣΗΔΗΣ, σας αναφέρουμε τα εξής:
ΕΡΩΤΗΜΑ
Παρακαλώ πολύ ενημερώστε μας σχετικά με τη δαπάνη των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο (σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα) – που βαρύνει τον
ανάδοχο / αναδόχους (αθροιστικά τα δημοσιευτέα στις 2 εφημερίδες).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός σας ,έχουμε να αναφέρουμε ότι έγινε
δημοσίευση περίληψης διακήρυξης που αφορά την ανωτέρω μελέτη στις εφημερίδες
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (1/10/2021) με κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 334,80 € και ΠΑΛΜΟΣ
(1/10/2021) με κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 294,50 € (αθροιστικά και για τις δύο
εφημερίδες 629,30 €). Το συγκεκριμένο κόστος επιμερίζεται αναλογικά σύμφωνα με το
ποσό της εκάστοτε σύμβασης στους αναδόχους της κάθε ομάδας.
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ΕΡΩΤΗΜΑ
Στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης (σελίδες 21 – 22) γίνεται αναφορά για την υποβολή
των προσφορών σε σφραγισμένους φακέλους (κυρίως φάκελος, φάκελος δικαιολογητικών
συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς και φάκελος οικονομικής προσφοράς). Ο εν
λόγω διαγωνισμός διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, συνεπώς
σύμφωνα με την ηλεκτρονική διαδικασία του διαγωνισμού, δεν απαιτείται η έντυπη
κατάθεση των προσφορών εκτός από συγκεκριμένων εγγράφων (ενδεικτικά, πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής), τα οποία υποβάλλονται εντός 3 εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς.
Παρακαλώ, επιβεβαιώστε μας ότι η αναφορά για την υποβολή που αναφέρεται στο
παραπάνω άρθρο,έχει αναφερθεί εκ παραδρομής.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σας επιβεβαιώνουμε ότι η αναφορά για την υποβολή που αναφέρεται στο
παραπάνω άρθρο,έχει αναφερθεί εκ παραδρομής. Ισχύει ,ότι σύμφωνα με την ηλεκτρονική
διαδικασία του διαγωνισμού, δεν απαιτείται η έντυπη κατάθεση των προσφορών εκτός
από συγκεκριμένων εγγράφων (ενδεικτικά, πρωτότυπη εγγυητική επιστολή
συμμετοχής), τα οποία υποβάλλονται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς.
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