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Προς: Προς Ανάρτηση

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό επιλογής
Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης Στρατηγικής
μελέτης, συμβουλευτικών υπηρεσιών & σχεδιασμού ανανεωμένων
λογοτύπων & εταιρικής ταυτότητας για την επικοινωνία στο
διαδίκτυο και σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων της ΕΤΑΔ Α.Ε.» - Αρ.
Προσκλ. 14206/08.12.2020.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβλήθηκαν
εμπροθέσμως αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων αιτημάτων, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 7 της υπ΄αριθμ. 14206/08.12.2020 Πρόσκλησης,
παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις ως ακολούθως:

Ερώτημα 1:
«Στο άρθρο 9.3 γίνεται αναφορά σε άρθρα 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4,
8.1.5, καθώς επίσης και στο Παράρτημα Γ’ αρ. 2.4.Δ γίνεται αναφορά σε
άρθρο 8.1.5. Δεν έχουμε βρει κάποια άρθρα στην πρόσκληση. Μήπως το
τελευταίο (8.1.5) αναφέρεται στο 9.1.5 ?»

Απάντηση:
Εκ παραδρομής στο άρθρο 9.3 γίνεται αναφορά σε άρθρα 8.1.1,
8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, Η ορθή διατύπωση του άρθρου είναι η κάτωθι:
9.3 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 91.1, 9.1.2., 9.1.4 και
9.1.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).
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Ομοίως εκ παραδρομής και στο Παράρτημα Γ’ αρ. 2.4.Δ., γίνεται
λόγος για παράγραφο 8.1.5. Η σωστή διατύπωση είναι η κάτωθι:
«Δ. Δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 9.1.5. της
Πρόσκλησης.»

Ερώτημα 2:
«Στο άρ. 11.1 ορίζεται ημερομηνία και ώρα παράδοσης φακέλου
δικαιολογητικών
η
Δευτέρα
21/12
μεταξύ
09-11.00πμ
Προληπτική ερώτηση: επειδή λόγω κορωνοιού δεν ξέρουμε τι μέτρα μπορεί
να ισχύουν, αυτή η προθεσμία είναι συγκεκριμένη και αυστηρή ή μπορεί η
κατάθεση, εφόσον είμαστε έτοιμοι, να γίνει και νωρίτερα? (πχ Παρασκευή
18/12)».

Απάντηση:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΤΑΔ ΑΕ ( Άρθρο 10 –
Πρόχειρος Διαγωνισμός - παρ. 2) η προθεσμία υποβολής της οικονομικής
προφοράς δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από
την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στον δικτυακό τόπο της ΕΤΑΔ
ΑΕ και αποστολή αυτής σε οικονομικούς φορείς. Η ανάρτηση και αποστολή
της Πρόσκλησης πραγματοποιήθηκε την 09.12.2020 και λόγω του
Σαββατοκύριακου που μεσολαβεί, η ημερομηνία κατάθεσης δεν μπορεί να
είναι άλλη από την 21.12.2020.

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
και Διοικητικής Υποστήριξης

Κωνσταντίνος Κωτσάκος
Κοινοποίηση
Γραφείο Διοίκησης.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών
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