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ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού άνω 
των ορίων, για την Προµήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισµού και Λογισµικού για τις 
ανάγκες της ΠΚΜ, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή), 
προϋπολογισµού 621.210,24€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» 
Σχετ. Η µε αριθ.πρωτ. 437812(10177)/23-2-2018 ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 
 
Με το παρόν ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως 
άνω διακήρυξης αναφορικά µε διευκρινίσεις που δίνονται κατόπιν υποβληθέντων µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ ερωτηµάτων, ως εξής: 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΚΜ) 

ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΚΜ) 

  Ταχ. ∆/νση : 26ης Οκτωβρίου 64 

  Ταχ. Κώδικας : 54627, Θεσ/νίκη 

  Πληροφορίες : Αιµ.Παραλίκας 

  Τηλέφωνο : 2313 - 319143 

  Fax :2313-319135 

  Ε-mail: E.Paralikas@pkm.gov.gr                      

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Θεσσαλονίκη  16 Μαρτίου 2018 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 223120(5653/2017) 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε  το άρθρο 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου της σύµβασης» της σχετικής διακήρυξης ορίζεται ότι: «…Η παρούσα σύµβαση 
υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: ΜΕΡΟΣ 1 «Μηχανογραφικός Εξοπλισµός» και ΜΕΡΟΣ 2 
«Λογισµικό», όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι και ΙΙ του Παραρτήµατος  Ι της παρούσης 
ΤΜΗΜΑ 1: το οποίο αποτελείται από τους αύξοντες αριθµούς(α/α) 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 του 1ου Μέρους, εκτιµώµενης αξίας 237.570,00 € πλέον 
ΦΠΑ 24%... Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τµήµατα της παρούσας…»Επιπλέον, 
στο άρθρο 2.2.2 «Εγγύηση συµµετοχής» όριζεται ότι : «2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες 
οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που ανέρχεται σε 
ποσοστό 1%  της προεκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης (εκτός του Φ.Π.Α.), για τα 
Τµήµατα για τα οποία υποβάλει προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος όπως 
περιγράφονται στο Παράρτηµα IV της παρούσας», καθώς και στο άρθρο 2.4.3 
«Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»» ορίζεται ότι : 
«2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν:  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαµβάνουν τα στοιχεία α έως δ ως κάτωθι: 
α) Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε µορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ ψηφιακά 
υπογεγραµµένη από τον ίδιο, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 1) ότι η προσφορά 
ισχύει και δεσµεύει την εταιρεία για 365 ηµέρες ή 12 µήνες από την επόµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού και δύναται να παραταθεί κατά µέγιστο για επιπλέον 365 ηµέρες 
ή 12 µήνες 2) Τα Τµήµατα για τα οποία καταθέτει προσφορά 3) ότι έλαβαν γνώση και 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα 
κριτήρια συµµετοχής.» 
Τούτο σηµαίνει ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει να καταθέσει προσφορά για ένα η περισσότερα Τµήµατα της Σύµβασης, η 
προσφορά του όµως τον δεσµεύει για το σύνολο των ειδών που περιλαµβάνονται 
στο εν λόγω Τµήµα, και για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται στο 
κάθε τµήµα.  
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