ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αθήνα, 26/08/2021

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρωτ.: 48168

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση - Διευκρίνιση για τη Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου των ακόλουθων υπηρεσιών
για το έτος 2022:

I.

Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) ΟΠΕΚΕΠΕ που
έχουν αναπτυχθεί το διάστημα 2006 -2021 έως 31/12/2022,
Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λειτουργίας συστημάτων που αφορούν την Ενιαία Αίτηση
Ενίσχυσης 2022 έως 20/10/2023,
Συντήρηση και Υποστήριξη της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του
Internet Data Center (I.D.C.), της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής
υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) και Business Continuity Plan (B.C.P.) έως
31/12/2022.
Πρόσθετες υπηρεσίες έως 20/10/2023.

II.
III.

IV.

Για λόγους διαφάνειας, ισότιμης μεταχείρισης και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων για
συμμετοχή στον εν θέματι διαγωνισμό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη,
διευκρινίζουμε ότι :


Στο σημείο των ειδικών όρων της διακήρυξης και ειδικότερα στο σημείο 6.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ αναγράφηκε εκ παραδρομής ότι «

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου

ορίζεται σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. Τα επιμέρους στοιχεία του
λογισμικού να καλύπτονται από εγγύηση-υποστήριξη για ένα (1) έτος από την ημερομηνία
παραλαβής»
αντί του ορθού, όπως στις σελίδες 12 & 211 της διακήρυξης, « Η διάρκεια της Σύμβασης
ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 20/10/2023», ημερομηνία που
ορίζει τη συνολική διάρκεια της σύμβασης λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία χρονικά καταληκτική
ημερομηνία παρεχόμενων υπηρεσιών.


Στο σημείο 2.2.9.2. Αποδεικτικά Μέσα (σελ 32) η 1η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και
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2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Μετά την
αξιολόγηση των προσφορών ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επιπλέον τα οριζόμενα
στη παράγραφο 3.2.
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