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  ΠΡΟΣ:

Την  εταιρεία “GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
ΕΜΠΟΡΙΑ  ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ”

  ΚΟΙΝ:
 
  Κάθε Ενδιαφερόμενο
 

ΘΕΜΑ:  «Διευκρινίσεις  επί  των  ερωτημάτων  της  εταιρείας  “GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, σχετικά με την  αριθμ.
πρωτ.222275 (5637)/2-6-2017  διακήρυξη (ΑΔΑ:71797ΛΛ-ΦΓΗ και ΑΔΑΜ:17PROC006302827),
που αφορά το  συνοπτικό  Διαγωνισμό:  «Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  εφαρμογής  γεωγραφικού
πληροφοριακού συστήματος που αφορά στη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.»

Σχετικά   με τα  από 16-6-2017  διευκρινιστικά ερωτήματα  της  εταιρείας  “GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” που έχουν ως εξής:

1. “Στη σελίδα 62 της διακήρυξης αναφέρεται:

Υπηρεσίες Συντήρησης

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει τις υπηρεσίες που θα παρέχει μετά την λήξη του έργου και της περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι υπηρεσίες της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας της προηγούμενης παραγράφου
είναι  οι  ελάχιστες ζητούμενες από τον Ανάδοχο και  κατά την περίοδο συντήρησης.  Το ελάχιστο ζητούμενο χρονικό
διάστημα υπηρεσιών συντήρησης είναι το ένα (1) έτος. Για τα έτη για τα οποία ο Ανάδοχος δεν θα επιλέξει ενδεχόμενα
να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης δωρεάν, το ετήσιο κόστος των υπηρεσιών του ορίζεται στο 5% του συνολικού
ποσού της προσφοράς του. Για τα έτη τα οποία οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται με κόστος από τον Ανάδοχο θα
συνάπτεται ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης η ανανέωση του οποίου, εντός του χρονικού διαστήματος που προσφέρει ο
Ανάδοχος, θα είναι στην διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής”.

“Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν η αναφορά για το ελάχιστο ζητούμενο χρονικό διάστημα υπηρεσιών συντήρησης που
είναι το ένα (1) έτος με κόστος 5% του συνολικού ποσού της προσφοράς, θα γίνει στην Τεχνική Προσφορά ή στην
Οικονομική μας Προσφορά”.

Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής :

Σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, ενότητα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», το ελάχιστο ζητούμενο χρονικό διάστημα
υπηρεσιών συντήρησης είναι το ένα (1) έτος και είναι δωρεάν. Μετά την παρέλευση του ενός έτους και για τα επόμενα
έτη ο Ανάδοχος θα επιλέξει εάν θα παρέχει  τις υπηρεσίες συντήρησης δωρεάν ή εάν θα υπάρχει κάποιο ετήσιο κόστος,
που θα πρέπει να αναφέρει στην Τεχνική Προσφορά του με τη μορφή ποσοστού επί της εκατό και το οποίο
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού ποσού της προσφοράς του. 
Στην οικονομική σας προσφορά θα αναφέρετε μόνο την κατ’  αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που θα
παρέχετε  για  το  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  εφαρμογής  του  πληροφοριακού  συστήματος,  τις  υπηρεσίες  καλής
λειτουργίας και τις υπηρεσίες συντήρησης ενός έτους. 
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2.   “Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς θα περιέχονται τρεις σφραγισμένοι φάκελοι
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά), όπου κάθε φάκελος θα περιέχει 2 αντίτυπα
(Πρωτότυπα και Αντίγραφα)”.

Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής :

Εν  προκειμένω,  στον  κυρίως  φάκελο  της  Προσφοράς  θα  περιέχονται  τρείς  σφραγισμένοι  φάκελοι  (Δικαιολογητικά
Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά), όπου κάθε φάκελος θα περιέχει 2 αντίτυπα (Πρωτότυπα και
Αντίγραφα), σύμφωνα με το άρθρο 13.1 “Τρόπος υποβολής προσφορών” της ανωτέρω διακήρυξης, όπου αναφέρεται
ότι : “Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ.13.2.A της παρούσας)
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 13.2.B της παρούσας). Αν τα τε-
χνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 13.2.Γ της παρούσας.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα κατατεθούν σε δύο
(2) αντίτυπα”.

              

    

    
                                                                                                        

Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.
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