
 
 

Αθήνα, 24/10/2022 
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΟΤΕ-ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
 
Θέμα: Απαντήσεις στα ερωτήματα επί της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14284/2022 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   ΜΕΣΩ   ΕΣΗΔΗΣ  (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)   
ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού”, με συνολική εκτιμώμενη αξία 
5.812.000,00 €, άνευ ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου «SMART BEAR» [με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 
63/109100 και αριθμό Grand Agreement 857172]. 
 
 
Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι, 
 
Σχετικά με τα από 21/10/2022 ερώτημά σας: 
 
Σχετικά με το στάδιο υποβολής 
 

1. Στους υποψήφιους αναδόχους απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατά ISO 
13485:2016 
 

Ερώτηση : Εφόσον η δυνατότητα υποβολής προσφοράς είναι ανά τμήμα και τα τμήματα 2, 
3, 8 και 9 δεν είναι ιατροτεχνολογικά, εξακολουθεί και υφίσταται η υποχρέωση για τα 
συγκεκριμένα τμήματα; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: όχι δεν υφίσταται. 
 

2. Ερώτηση : Έως πότε πρέπει να παραδοθούν στην επιτροπή αξιολόγησης τα 
απαιτούμενα δείγματα, έως την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ναι, έως την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών. 

 
3. Ερώτηση : Σε περίπτωση υποβολής σε παραπάνω από ένα τμήμα η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής δύναται να είναι μια έχοντας ως αξία το άθροισμα των 
επιμέρους εγγυητικών που απαιτούνται στο σημείο 2.2.2.1 της διακήρυξης; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: απαιτείται ξεχωριστή εγγυητική επιστολή ανά τμήμα. 
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4. Ερώτηση : Το άνοιγμα του φακέλου Ηλεκτρονικού Φακέλου με την Οικονομική 
Προσφορά, δεν ορίζεται σαφώς, υπάρχει εκτίμηση χρόνου για τον οποίο θα γίνει 
η αποσφράγιση; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

  
Επί των τεχνικών προδιαγραφών 
 

5. Στους πίνακες συμμόρφωσης, για τα τμήματα 2 και 3 υπάρχει η απαίτηση στα 
σημεία 2.15 & 3.14 «Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει συνδεσιμότητα με τις 
συσκευές που αναφέρονται στις ενότητες (A1, A4, A5, A6, Α7, Α8)». 
 

Ερώτηση: Από την στιγμή που η δυνατότητα υποβολής είναι ανά τμήμα δεν μπορεί να 
υπάρξει γνώση για τα υπόλοιπα είδη που θα επιλεγούν, πως θα καλυφθεί αυτή η απαίτηση, 
στο στάδιο αξιολόγησης των δειγμάτων; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει να είναι συμβατά βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που 
περιγράφονται για τα υπόλοιπα τμήματα. 
 

6. Στο σημείο «αντικείμενο του έργου» αναφέρεται «θα πρέπει να παρασχεθεί 
τεχνική υποστήριξη για την ενσωμάτωση του κάθε τμήματος με τις εφαρμογές 
που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου» επιπλέον στους πίνακες 
συμμόρφωσης για τα τμήματα 1, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 γίνεται αναφορά για «τεχνική 
υποστήριξη… πριν την οριστική επιλογή του αναδόχου», ενώ στα τμήματα 2 & 3 
δεν υπάρχει αυτή η αναφορά. 
 

Ερώτηση : Δηλαδή τεχνική υποστήριξη δεν απαιτείται στα τμήματα 2 & 3 και η τεχνική 
υποστήριξη για τα υπόλοιπα τμήματα θα είναι μόνο στο στάδιο αξιολόγησης των δειγμάτων 
ή θα πρέπει να παρασχεθεί και στην διάρκεια υλοποίησης του έργου; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η τεχνική υποστήριξη απαιτείται κατά την αξιολόγηση και υλοποίηση του 
έργου. 
 
7. Για τα τμήματα 1, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 στους πίνακες συμμόρφωσης γίνεται αναφορά για 
το κόστος χρήσης του SKD/API. 
Ερώτηση : Υπάρχει κάποια ποιο αναλυτική περιγραφή για τα δεδομένα που πρόκειται να 
συλλεχθούν ή είναι μόνο όσα αναφέρονται στην διακήρυξη; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι όσα αναφέρονται στη διακήρυξη  
 
Στην στάδιο συμβασιοποίησης και αποστολής υλικών 
 

1. Η τιμολόγηση 
 

1.1. Ερώτηση : Η τιμολόγηση θα γίνει στο σύνολο στης προμήθειας στο Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών ή θα 
τιμολογούνται ανάλογα και οι λοιποί συμμετέχοντες φορείς ανάλογα με την 
χρηματοδότηση;ΑΠΑΝΤΗΣΗ: και οι λοιποί συμμετέχοντες(5 συνολικά) φορείς, 
ανάλογα με την χρηματοδότηση και την κατανομή αυτής. 
 

1.2. Ερώτηση : Στην τιμολόγηση είναι αποδεκτό να εμφανίζονται ξεχωριστά τα 
«έξοδα αποστολής» αθροίζοντας όμως στο σύνολο της τιμολόγησης την τιμή προσφοράς και 
στο σύνολο της συμβασιοποιημένης προμήθειας;ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην τελική τιμή της προσφοράς. 



1.3 Ερώτηση : Τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τις εκάστοτε αποστολές υλικών είναι 
αποδεκτό να είναι στην Ελληνική;ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. 

 
2. Παραδόσεις 

 
2.1. Ερώτηση : Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι τα σημεία παράδοσης είναι τα 5 σημεία 
που αναφέρονται στο «αντικείμενο της σύμβασης» και όχι στους συμπράττοντες φορείς που 
αναφέρονται στο σημείο «Γενική Περιγραφή του Έργου». ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Nαι τα σημεία 
παράδοσης είναι αυτά τα 5 και όχι οι συμπράτοντες φορείς που φθάνουν τους 27. 
  

a. Στους πίνακες «ποσοστό παράδοσης τμημάτων ανά μήνα» στα σημεία «6.1 
χρόνος παράδοσης ειδών» και στο σημείο «Γενική Περιγραφή του Έργου» 
υπάρχει αναντιστοιχία και ειδικότερα στον Μ1 στην Ελλάδα αναφέρει 30% 
και 40% αντίστοιχα 

 
Ερώτηση : Ποιο από τα 2 είναι σωστό;ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι σωστοί πίνακες είναι στις σελίδες 57 
και 61. Για την Ελλάδα η ορθή ποσόστωση είναι 40%-30%-30%. 
 

2.2 Στο σημείο 6.1.3 γίνεται αναφορά «Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην 
αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε». 

 
Ερώτηση : το παραπάνω αφορά όλες τις παραδόσεις σε όλες τις χώρες ή είναι κάτι που 
μπορεί να υλοποιηθεί «εσωτερικά» μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων στο πρόγραμμα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: αφορά όλες τις παραδόσεις σε όλες τις χώρες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, 
 
 
 

Ιωάννης Ψαρράς  
Καθηγητής ΕΜΠ 
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