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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ψηφιακής Πλατφόρμας Ηλεκτροκίνησης
(ΦΕΥΦΗΟ & ΠΥΗ)

Το παρόν Συμπλήρωμα Νο 1 της αρχικής Διακήρυξης, εκδίδεται για να :


Τροποποιήσει στο Τεύχος 2 της Διακήρυξης, την παράγραφο 6.3.7 ως ακολούθως:
«6.3.7 Προσφορές σύμπραξης/ένωσης
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση φυσικών ή και
νομικών προσώπων, τα στοιχεία που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους
6.3.1, 6.3.2α και 6.3.3 θα υποβληθούν από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά.»



Διευκρινίσει ότι οι δηλώσεις συμμόρφωσης της παραγράφου 6.3.2 β. του Τεύχους 2
της Διακήρυξης δεν απαιτείται να είναι υπεύθυνες δηλώσεις. Είναι δηλώσεις του
προσφέροντα επί των συγκεκριμένων επιμέρους απαιτήσεων των τεχνικών
προδιαγραφών των παραγράφων 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3, 3.2.4 του Τεύχους 5 και για τις
οποίες ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει το βαθμό κάλυψής τους (καλύπτεται πλήρως
/ καλύπτεται μερικώς / πρόκειται να καλυφθεί με προσαρμογές βελτιώσεων &
τροποποιήσεις / δεν καλύπτεται) από την ψηφιακή πλατφόρμα.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά εντός της τεχνικής πρότασης με
συνοπτικά σχόλια / επεξηγήσεις ως προς τις περιπτώσεις στοιχείων που δεν
καλύπτονται.
Παρατίθεται ενδεικτικό παράδειγμα τρόπου δηλώσεως του βαθμού κάλυψης επιμέρους
απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών στον παρακάτω πίνακα:
Required
services
and
Technical
Requirements

Βαθμός Κάλυψης
καλύπτεται
πλήρως
(όλα τα
ζητούμενα του
άρθρου)

3.2.1
Base Services
3.2.2
Additional
optional
services

καλύπτεται
μερικώς
(συγκεκριμένη
αναφορά ποια
ζητούμενα δεν
καλύπτονται από
την ψηφιακή
λύση)

πρόκειται να
καλυφθεί
προσαρμογές
βελτιώσεων &
τροποποιήσεις
(εφόσον είναι
εφαρμόσιμο / if
applicable)*

δεν
καλύπτεται

3.2.3
Requirements
for
solution
selection and
MVP
deployment
A.
Mandatory
requirements –
MVP1
B.
Extended
requirements
for
MVP2
+
developments
3.2.4
Technical
Requirements

*

πρόκειται για προσαρμογές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση
το χρονοδιάγραμμα και τις δυνατότητες διαμόρφωσης της αρχικής εφαρμογής της ΔΕΗ εντός τριών εβδομάδων



Παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών για
την 09.11.2020 και ώρα 10:00.

Όλοι οι λοιποί όροι της Διακήρυξης 52120043 που δεν τροποποιούνται με το παρόν
Συμπλήρωμα Νο 1, παραμένουν ως έχουν.

