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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 15008/31.07.2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

Παρακάτω δίνονται διευκρινίσεις στα ερωτήματα που παρελήφθησαν έως και την 

22η/08ου/2020 μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο

Παρακαλούμε για τη διευκρινιστική σας απάντηση σχετικά με το άρθρο 2.4.3 «Περιεχόμενα 
Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και πιο συγκεκριμένα στην 
παράγραφο 2.4.3.1 ε) Νο.2 Έγγραφη δήλωση, υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών για τον τρόπο υποστήριξης προς την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των πινάκων του Μέρους Α, Παράρτημα Ι της παρούσας (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην παράγραφο 2.4.3.1 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο σημείο ε) 2. αναφέρεται:

ε) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατατίθενται ως ακολούθως:
 1. Συμπληρωμένοι οι πίνακες του Μέρους Α, Παράρτημα Ι της παρούσας με τον ίδιο τρόπο, 
δομή, τάξη και αρίθμηση (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»). 
2. Έγγραφη δήλωση, υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών για τον τρόπο 
υποστήριξης προς την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πινάκων του Μέρους 
Α, Παράρτημα Ι της παρούσας (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»).

Βάσει των ως άνω αναφερόμενων, η έγγραφη δήλωση, υπογεγραμμένη με εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών για τον τρόπο υποστήριξης προς την αναθέτουσα αρχή κατατίθεται εφόσον 

http://www.promitheus.gov.gr/


απαιτείται από τις προδιαγραφές στους πίνακες του Μέρους Α, Παράρτημα Ι της παρούσας, να 
παρέχεται υποστήριξη (βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»).

Ο Προϊστάμενος Κεντρικής Δ/νσης 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Παπαχίου Παναγιώτης
         α/α Καμάτσος Παναγιώτης
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