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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ& ΔΙOIΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
T.K. 101 63, Καλλιθέα Αττικής
Πληροφορίες: Ευσέβεια Βορριά
 210 90 98 468
 210 90 98 453
E-mail:e.vorria@mindigital.gr
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ.
13408 ΕΞ 2021/7.5.2021 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008570750, ΑΔΑ: 6
Α0Σ46ΜΤΛΠ-ΣΔΣ)
Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ
2021/7.5.2020 Διακήρυξης του επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών
γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και
πενήντα δύο λεπτών (18.805,52 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών προμηθειών
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2.1.3 της ως άνω διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος διευκρινίσεων
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2021
Διακήρυξη.

1. Ως προς το Τμήμα 4 «Ζελατίνες», διευκρινίζεται ότι όλα τα ζητούμενα είδη
είναι διαφορετικά μεταξύ τους.
2. Ως προς το Τμήμα 4 «Ζελατίνες», διευκρινίζεται ότι για το είδος «ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ
ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (SLIDES) με τρύπες» (α/α 1), ζητείται το κάθε τεμάχιο
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να έχει τρύπες, χωρητικότητας δεκαπέντε (15) διαφανών θηκών
αρχειοθέτησης (SLIDES) με τρύπες, με άνοιγμα των θηκών SLIDES από πάνω.
Ως προς το Τμήμα 4 «Ζελατίνες», διευκρινίζεται ότι για το είδος «ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ
ΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (SLIDES) χωρίς τρύπες» (α/α 2), ζητείται το κάθε
τεμάχιο να έχει χωρητικότητα δεκαπέντε (15) διαφανών θηκών
αρχειοθέτησης (SLIDES), με άνοιγμα από πάνω.
Ως προς το Τμήμα 4 «Ζελατίνες», διευκρινίζεται ότι για το είδος «ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ
(ΚΛΕΙΣΤΕΣ) με τρύπες» (α/α 3) ζητείται άνοιγμα από πάνω και πάχος
τουλάχιστον 50mic.
Ως προς το Τμήμα 4 «Ζελατίνες», διευκρινίζεται ότι για τα είδη «ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ
ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ» (α/α 4) και «ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Π» (α/α 5) ζητείται πάχος
τουλάχιστον 50mic.
Ως προς το Τμήμα 5 «Διάφορα είδη γραφείου», διευκρινίζεται ότι για το είδος
«ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (SCOTCH)» (α/α 23), ζητείται κολλητική ταινία
διαστάσεων 19mm (πλάτος) X 33m (μήκος), γνήσιο ή ισοδύναμο προϊόν.
Όσον αφορά την μη επιστροφή των υποβληθέντων από τους υποψήφιους
οικονομικούς φορείς δειγμάτων (εις διπλούν, δείγμα – αντίδειγμα), σύμφωνα
με τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2.4.3.4. της εν θέματι
διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι αποκλειστικά και μόνο τα κάτωθι
αναφερόμενα είδη, λαμβανομένου υπόψιν του υψηλότερου κόστους αγοράς
τους σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητούμενα είδη, θα επιστρέφονται στους
οικονομικούς φορείς, εφόσον ζητηθούν, μετά την πάροδο, κατ΄ ανώτατο
χρονικό όριο, εξαμήνου από τη διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού.
Η πρόβλεψη περί επιστροφής αφορά στα εξής είδη:

ΤΜΗΜΑ

3Ο
«ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΕΝΤΥΠΑ»
5ο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
5ο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
5ο

Α/Α
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ
(συσκευα
σίας)
χωρίς
ΦΠΑ

3

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ Α4 TEMAXIO
ΦΥΛΛΑΔΑ 100 ΦΥΛΛΩΝ

7

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α4 100
ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

10,16 €

13

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ
60Χ45cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

12,70 €

15

ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

19,90 €

8,47 €

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
5ο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
5ο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
5ο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

30

ΚΟΥΤΙΑ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ CD

ΤΕΜΑΧΙΟ

9,06 €

37

ΡΑΠΙΤΟΓΡΑΦΟΣ 0,2

ΤΕΜΑΧΙΟ

34,14 €

44

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΒΑΘΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

7,45 €

Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι όροι της παρ. 2.4.3.4. της υπ’ αριθμ. πρωτ.
13408 ΕΞ 2021/7.5.2021 Διακήρυξης, ιδίως ως προς την υποχρέωση κατάθεσης
δειγμάτων εις διπλούν (δείγμα – αντίδειγμα) για τα προσφερόμενα είδη επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς.
8.

Διευκρινίζεται ότι κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών, οι υποψήφιοι
οικονομικοί φορείς καλούνται να προσκομίσουν, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής
των παρ. 2.2.4. και 2.2.5. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408 ΕΞ 2021/7.5.2021 Διακήρυξης.

H ΥΠΗΡΕΣΙΑΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Διοικητικής Μέριμνας
Τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων συνοπτικών
διαγωνισμών για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης

