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ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόµενο 
 
ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινίσεις και διόρθωση επί της πρόσκλησης συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό για την 

επιλογή Αναδόχου µε τίτλο: «Προµήθεια Υπηρεσιών  σταθερής  τηλεφωνίας  στα  
Κεντρικά  και  τα  Περιφερειακά Γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ :Τo υπ’ αριθµ. Α360822/24.09.2013 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων 
 
 
1. Παράγραφος 1.δ. σελ. 2 - ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
Αναφέρεται ότι: «∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και Internet που διαθέτουν δίκτυο (τηλεφωνία & Internet) µε πανελλαδική κάλυψη µε 
παρουσία κόµβου (point of presence) σε κάθε νοµό της Ελλάδας». 
 
Ε1: Παρακαλούµε να διευκρινιστεί εάν, για την ανωτέρω απαίτηση αρκεί σχετική αναφορά στην 

εταιρική παρουσίαση, η οποία θα περιλαµβάνει στοιχεία για το δίκτυο της εταιρείας, ή 
απαιτείται και η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού. 

Α1: Για την πιστοποίηση των ανωτέρω παρακαλούµε να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση 
υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου. 

 
 
 
2. Παράγραφος 4.α.4. σελ. 3 – ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
Αναφέρεται ότι ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει «Τιµοκατάλογο στον οποίο βασίζεται η 
Οικονοµική Προσφορά και ο οποίος θα ισχύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης». 
 
Ε2: Παρακαλούµε να διευκρινιστεί το νόηµα αυτής της παραγράφου. Τι ακριβώς θα πρέπει να 

προσκοµιστεί, τι τιµές θα περιλαµβάνει ο τιµοκατάλογος και σε τι µονάδα; 
 Επίσης θα θέλαµε να επιβεβαιωθεί ότι  απαιτείται να συµπεριληφθούν οικονοµικά στοιχεία 

στον φάκελο των δικαιολογητικών, δεδοµένου ότι είθισται να µην συµπεριλαµβάνονται 
τέτοιου είδους στοιχεία, σε κανένα άλλο σηµείο, πλην της οικονοµικής προσφοράς, επί ποινή 
αποκλεισµού. 

  Α2: Ο τιµοκατάλογος θα πρέπει να περιλαµβάνει τις τιµές για πρόσθετες ή αντίστοιχες υπηρεσίες 
µε τις ζητούµενες, προς εταιρικούς πελάτες. Ο λόγος που ζητείται είναι πληροφοριακός και 
δεν αξιολογείται. Ο τιµοκατάλογος θα περιλαµβάνεται εντός του φακέλου της 
οικονοµικής προσφοράς. 
Παρακαλούµε όπως δείτε την παράγραφο «∆ιόρθωση Πρόσκλησης»  στο παρόν καθώς και 
την αναρτηµένη ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης στον ιστότοπο της εταιρίας 
http://www.egnatia.eu στην περιοχή «Νέα > Προκηρύξεις». 
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3. Παράγραφος 6. σελ. 3 – ∆ιάρκεια υπηρεσιών 
Αναφέρεται ότι: «Η παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας αφορά στο σύνολο των 
εγκαταστάσεων της ΕΟΑΕ (Κεντρική & Περιφερειακές Υπηρεσίες) για χρονικό διάστηµα ενός (1) 
έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ή όπως καθοριστεί σε αυτήν και µε 
δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας των υπηρεσιών για έξι (6) µήνες χωρίς υπέρβαση 
του προϋπολογισµού». 
 
Ε3: Παρακαλούµε να επιβεβαιωθεί ότι το τίµηµα για την παράταση θα εξασφαλιστεί από την 

έκπτωση, που πιθανόν θα επιτευχθεί, επί του προϋπολογισµού. 
 Εάν, µε βάση το τίµηµα που θα προσφέρει ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, δεν θα υπάρχει η 

δυνατότητα παράτασης έξι (6) µηνών, εντός του προϋπολογισµού, υπάρχει περίπτωση να 
δοθεί παράταση για λιγότερους µήνες; 

 Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιά θα είναι η πρόβλεψη σε περίπτωση υπέρβασης τού 
συµβατικού προϋπολογισµού πριν από την λήξη της σύµβασης (τόσο της αρχικής διάρκειάς 
της, όσο και της πιθανής παράτασής της). 

  Α3: Το τίµηµα για την παράταση θα προκύψει από την έκπτωση, που πιθανόν θα επιτευχθεί, επί 
του προϋπολογισµού.  
Υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση για λιγότερους µήνες, µέχρι να καλυφθεί το ύψος του 
προϋπολογισµού. 
∆εν µπορεί να υπάρξει υπέρβαση τού συµβατικού προϋπολογισµού της σύµβασης. Εάν 
καλυφθεί ο προϋπολογισµός πριν τη συµβατική λήξη, η ΕΟΑΕ έχει δικαίωµα να ζητήσει 
εγκαίρως τη λήξη της σύµβασης. 

 
4. Παράγραφος 8. σελ. 4 – ∆ιάρκεια υπηρεσιών  
Αναφέρεται ότι: «Η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να συνδεθεί στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ µόλις αυτό 
καταστεί εφικτό. Επιπλέον η ΕΟΑΕ θα έχει το δικαίωµα µείωσης του συνολικού ποσού της 
σύµβασης, µέχρι και 50%, χωρίς οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση του Προµηθευτή». 
 
Ε4: Παρακαλούµε να επιβεβαιωθεί ότι η αποµείωση τού ποσού της σύµβασης θα προέλθει από 

αντίστοιχη / ανάλογη µείωση τού συµβατικού χρόνου. 
  Α4: Η αποµείωση τού ποσού της σύµβασης θα προέλθει από αντίστοιχη / ανάλογη µείωση τού 

συµβατικού χρόνου. 
 
5. Παράρτηµα Ι – Οικονοµική προσφορά  
Στον πίνακα που επισυνάπτεται ζητούνται τιµές ανά κατηγορία κλήσης. 
  
Ε5: Για τις διεθνείς κλήσεις δεν διευκρινίζεται εάν αφορούν στις κλήσεις προς σταθερούς ή και 

κινητούς προορισµούς. Επισηµαίνουµε ότι σε παρόµοιες περιπτώσεις και λόγω της µεγάλης 
απόκλισης µεταξύ των χρεώσεων που υφίστανται µεταξύ κλήσεων προς διεθνή σταθερά και 
κινητά, ζητείται ενιαία τιµή προς σταθερά. Οι χρεώσεις προς τα διεθνή κινητά, ανά ζώνη, 
µπορούν να δοθούν ξεχωριστά, σε παράρτηµα που θα περιλαµβάνει και τις κλήσεις προς 
τους λοιπούς προορισµούς (πχ. προς 5ψήφια, κλπ). Παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε ότι 
µπορούν να ισχύσουν τα ανωτέρω. 

Α5: Αφορούν στις κλήσεις προς σταθερούς και κινητούς προορισµούς. 
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∆ιόρθωση Πρόσκλησης 
 
Επίσης, µε το παρόν σας ενηµερώνουµε ότι πραγµατοποιήθηκε η παρακάτω αλλαγή στην παρ. 
4.α στο τµήµα α.4, το οποίο µεταφέρθηκε στην παράγραφο 4.β ως τµήµα β.2 της ανωτέρω 
Πρόσκλησης και αποτελεί τµήµα της οικονοµικής προσφοράς. 
Η αντίστοιχη Πρόσκληση διορθώθηκε κατά τα ανωτέρω και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

 
 
 
 
 
 

Αθανάσιος Ιατρόπουλος 
∆/ντής Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

1. Τοµέας  ∆ιοικητικής & Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης & Υποστήριξης 

2. Τµήµα Προµηθειών 
 

 


