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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020 
Αρ. Πρωτ.: 1930      

 
 
 ΠΡΟΣ: Παραλήπτες της υπ’ πρωτ. 1873/24-3-2020 Διακήρυξης του ΟΠΑ (ΑΔΑΜ: 

20PROC006476680,  ΑΔΑ: ΩΩΛΘ469Β4Μ-47Δ) 
 

Θέμα: Διευκρίνιση επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 203/2020 με 
σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών και 
δικαιωμάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων για τη Διεύθυνση 
Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, έτους 2020»  
 
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη διακήρυξη παρέχουμε τις 
ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες  – διευκρινίσεις:  

 
Σύμφωνα με τη παράγραφο 2.4.3.2 «Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» της διακήρυξης:  

 
«[Ο Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»] Περιλαμβάνει: 

α) την τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου, όπως 
αυτές περιγράφονται και ορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας,  

β) το σχετικό αποδεικτικό που έχει λάβει ο υποψήφιος από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση, με τα οποία 
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος έχει επισκεφθεί τους χώρους και ότι έχει λάβει πλήρη γνώση 
των επί τόπου συνθηκών. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75) του προσφέροντος, 
στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α της 
παρούσας, 

καθώς και άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που κατά περίπτωση απαιτείται.» 

 

Η ως άνω παράγραφος 2.4.3.2  επαναδιατυπώνεται εις το ορθόν ως εξής: 
 

«[Ο Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»] Περιλαμβάνει: 

α) την τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, και ειδικότερα τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, όπως αυτές 
περιγράφονται και ορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσας,  
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β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75) του προσφέροντος, 
στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεσης σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα 
Διακήρυξη, και ειδικότερα, στο Παράρτημα Α της παρούσας, 

καθώς και άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που κατά περίπτωση απαιτείται.» 

 

Τα παραπάνω στοιχεία αποσαφηνίζονται προκειμένου οι υποψήφιοι ανάδοχοι να 
συντάξουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. 
  

Επικοινωνία: κα. Ι. Γρίβα (210-8203284), κ.  Γ. Μουστάκας (210-8203215) 

 

Αθήνα, 30/03/2020 
 
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 
 Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
 
 
 
Αναπλ. Καθηγητής, Γεώργιος Β. Ξυλωμένος 
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