Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Διαγωνισμό
«Υποέργο 13: ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»
της πράξης «ΙΤΕ/ Ινστιτούτο Πληροφορικής –Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης «
(αρ. πρωτ. Διακήρυξης 572/29‐3‐2013)
Ηράκλειο, 16/5/2013

1. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Το προκηρυσσόμενο με την αρ. πρωτ.572/29‐3‐2013 Διακήρυξη έργο είναι το : Υποέργο 13
«ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» της πράξης «ΙΤΕ/ Ινστιτούτο Πληροφορικής ‐Κτίριο Διάχυτης
Νοημοσύνης» και περιλαμβάνει δύο (2) τμήματα: Α) Ηχητικός εξοπλισμός Εργαστηρίου
Ακουστικής, και Β) Ηχητικός εξοπλισμός χώρων προσομοίωσης.
2. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνιση:
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα τμήματα του έργου για τα οποία υποβάλλεται
προσφορά.
3. Ερώτηση που λάβαμε:
Διευκρίνηση:
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να απευθύνεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που εδρεύει
επί της οδού Ν. Πλαστήρα 100 στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης ΤΚ 700 13.
4. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Η δεύτερη πρόταση της πρώτης παραγράφου του υποδείγματος της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως: “Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μαs
για την συμμετοχή της/του …….(όνομα επίθετο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού
προσώπου) στον διαγωνισμό της 22.05.2013 για την υλοποίηση του Υποέργου 13 ΗΧΗΤΙΚΟΣ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ της πράξης «ΙΤΕ/ Ινστιτούτο Πληροφορικής – Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης» και το
τμήμα ...................................... και για κάθε αναβολή του».
5. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Στο άρθρο 7 2Α.1 (σελ 11) της διακήρυξης ορίζεται «Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της
προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς».
ΠΡΟΣΟΧΗ. Σύμφωνα τον ν.4111/2013 άρθρο 21 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών
ΕΣΠΑ» και παραγ. 4 «Η ως άνω δήλωση (η υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων
αποκλεισμού) φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην
εκάστοτε προκήρυξη».
6. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Άρθρο 7.2 Α3 Τα Νομιμοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (π.χ Καταστατικό, ΦΕΚ εκπροσώπησης)
μπορούν να είναι είτε πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα.
7. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Δεν απαιτείται ο ορισμός Αντικλήτου. Είναι στην ευχέρεια του υποψηφίου να ορίσει. Στην
περίπτωση ορισμού δεν απαιτείται να έχει την ιδία διεύθυνση με αυτή της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Προς διευκόλυνση των υποψηφίων και επειδή τα τμήματα του έργου είναι δύο είναι δυνατή η
κατάθεση μίας εγγυητικής επιστολής και ενός φακέλου δικαιολογητικών στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι καταθέσουν προσφορά και για τα δύο τμήματα του έργου. Η οικονομική προσφορά
όμως πρέπει κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο ανά τμήμα.
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9. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Η διακήρυξη του διαγωνισμού δεν απαιτεί την προσκόμιση των δηλώσεων του άρθρου 18 του
Π.Δ.118/2007 (καταγωγή των προσφερομένων υλικών). Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα
να υποβάλλουν την δήλωση της παραγ.1 με τον φάκελο των δικαιολογητικών και της παραγ.3 με
τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
10. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει μόνο την προμήθεια του εξοπλισμού και την
παράδοση του στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, Κρήτης.
11. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Η συγκεκριμένη απαίτηση ΔΕΝ περιλαμβάνει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
12. Ερώτηση που λάβαμε:

Διευκρίνηση:
Τα συγκεκριμένα τμήματα αναφέρουν περιληπτικά όλα τα είδη που ζητούνται στο διαγωνισμό. Οι
ειδικές κάρτες ήχου που ζητούνται είναι (4) τέσσερις στο σύνολο τους. Μια (1) ζητείται στο Τμήμα
1, πίνακας 1.1 και (3) τρείς ζητούνται στο Τμήμα 2, πίνακας 2.6.
13. Ερώτηση που λάβαμε:
Παρακαλούμε πολύ εάν είναι
των παραπάνω διαγωνισμών.

δυνατόν

αποστείλατε

τους

Αναλυτικούς

Προϋπολογισμούς

Διευκρίνηση:
Ο προϋπολογισμός του έργου δίνεται συνολικά και ανά τμήμα, για κάθε ένα από τα τμήματα του
έργου στη σελίδα 5 της Προκήρυξης και στα Έντυπα Οικονομικής Προφοράς των επιμέρους
τμημάτων στις σελίδες 39 και 40 της Προκήρυξης.
14. Ερώτηση που λάβαμε:
Μήπως χρειάζεται να στείλουμε courier για να λάβουμε επίσημα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς ή το
έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης από το site είναι αρκετό?

Διευκρίνηση:
Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν οι υποψήφιοι το τεύχος της προκήρυξης από το ΙΤΕ. Προς
διευκόλυνση τους δύνανται να το κατεβάζουν από ιστοσελίδα του ΙΤΕ.
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15. Ερώτηση που λάβαμε:
Βάση του άρθρου 18 στην σελίδα 18 , υπάρχει δυνατότητα να κατατεθούν την προβλεπόμενη
ημερομηνία (20/5/2013) κανονικά τα παρακάτω:
Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Η εγγύηση συμμετοχής
Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Τεχνική προσφορά.
Φάκελο Οικονομικής προσφοράς ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά.
Και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (ενημερότητες, πιστοποιητικά κλπ) σε διάστημα 20 ημερών ?
Διευκρίνηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 11 της προκήρυξης του διαγωνισμού με την κατάθεση της προσφοράς τους
οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα
πρέπει να περιέχει: την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, την εγγύηση συμμετοχής και τα
δικαιολογητικά του άρθρου 7. 2 της προκήρυξης, τον φάκελο της τεχνική προσφορά και τον φάκελο
της οικονομικής προσφοράς με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 11 της προκηρυξης του
διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 θα κληθεί να καταθέσει μόνον ο υποψήφιος ο οποίος μετά τον
έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών και την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση θα κριθεί ότι
προσφέρει την συμφερότερη προσφορά για το έργο.

16. Ερώτηση που λάβαμε:
Μπορούμε να καταθέσουμε προσφορά μονάχα για το ένα από τα δύο τμήματα συγκεκριμένα
το ΤΜΗΜΑ Β.1: Ηχητικός εξοπλισμός Εργαστηρίου Ακουστικής
Διευκρίνηση:
Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα τμήμα ή περισσότερα τμήματα του
έργου.

Επιπλέον διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής:
1. Στο Τμήμα 1 των τεχνικών προδιαγραφών Πίνακας 1.1, σημείο 10 "Αριθμός παράλληλων tracks
οργάνων" εκ παραδρομής η απαίτηση που αναγράφεται είναι ">=512" έναντι του σωστού ">=128".

2. Στο Τμήμα 1 των τεχνικών προδιαγραφών Πίνακας 1.3, σημείο 9, "Αριθμός θυρών ADAT" εκ
παραδρομής στην περιγραφή παραλήφθηκε η λέξη "καναλιών", οπότε η σωστή περιγραφή είναι
"Αριθμός καναλιών θυρών ADAT".
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