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Αποστολή με Τηλεομοιοτυπία
Δράμα 7/4/2014
Αριθ. πρωτ. 19615

Προς: TELMACO Α.Ε.
Α. Διάκου 23, 15233 Χαλάνδρι
Φαξ: 2106874199
Κοιν: Το Τμήμα Προμηθειών
Δ. Δράμας

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για την «Προμήθεια Συστημάτων
Ψηφιοποίησης και Ψηφιακής Προβολής»
Σχετ: Το 19615/3-4-2014 (πρωτ. Δ. Δράμας) αίτημα παροχής διευκρινίσεων της
TELMACO Α.Ε.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ και δεδομένου ότι κριτήριο
ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή, «…στον κυρίως φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής
και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"…». Σας
παραθέτουμε δε απόσπασμα του άρθρου 10 της διακήρυξης, σύμφωνα με
το οποίο θα πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές. «….5. Με ποινή να μην
γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που
αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν
γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν
λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου….»

2. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης θα πρέπει να συντάξετε τις
προσφορές σας «...εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης όλα τα
δικαιολογητικά (πιστοποιητικά ISO, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου,
τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλώσεις κατασκευαστών, προδιαγραφές κλπ),
εφ’ όσον τα πρωτότυπα δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι επισήμως
μεταφρασμένα. Τα παραπάνω ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού….».
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η συντάξασσα των όρων της διακήρυξης
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Αικατερίνη Ιωσηφίδου

