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Σε απάντηση της από 30-10-2014 επιστολής σας (αριθμ. πρωτ. 12457/03-11-2014  εισερχ. 
ΕΛ.Γ.Α.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
EΡΩΤΗΜΑ 1ο: 
Σύμφωνα με την παράγραφο του παραρτήματος Β της διακήρυξης σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ο ΕΛ.Γ.Α. αποστέλλει στον Ανάδοχο ένα 
ηλεκτρονικό αρχείο ανά παραγγελία μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης, με τα μεταβλητά 
στοιχεία που αφορούν την εργασία της τρέχουσας παραγγελίας». 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας: 
- αν η εργασία θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά ανά αρχείο, 
- πόσα θα είναι τα αρχεία που θα παραλάβουμε, 
- σε τι διαφέρουν τα αρχεία μεταξύ τους π.χ. προκύπτει διαφορετική γραμμογράφηση ή     
  διαφορετικό εικαστικό ανά αρχείο και 
-αν τα αρχεία περιέχουν οικονομικά στοιχεία 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 Η εργασία θα γίνει εφάπαξ, 
 Το αρχείο είναι ένα (1), 
 Το αρχείο περιέχει οικονομικά στοιχεία. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 2ο: 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ΕΛΤΑ για την 
αποστολή των φακέλων και τι προτεραιότητας θα είναι οι φάκελοι αποστολής, απλή 
ομαδική Α, Β, συστημένα; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
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  2.  Κάθε ενδιαφερόμενο 

   

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ. πρωτ. 12304/29-10-2014 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια, εκτύπωση, εμφακέλωση 
και αποστολή 117.300 περίπου επιστολών του ΕΛ.Γ.Α.» 
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Οι φάκελοι αποστολής είναι Β προτεραιότητας (σε τρεις εργάσιμες ημέρες). 
Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 
τμήματος του υπό ανάθεση έργου, με αποδοχή του υπεργολάβου υποβάλλοντας δήλωση 
συνεργασίας.    
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.  
 
EΡΩΤΗΜΑ 3ο: 
Η εργασία από τον ανάδοχο ολοκληρώνεται από την στιγμή που θα παραδώσει τα 
εμφακελωμένα έντυπα στα ΕΛΤΑ ή επιβαρύνεται με την πληρωμή των ταχυδρομικών τελών; 
Σε περίπτωση που ανάδοχος επιβαρύνεται με την πληρωμή των ταχυδρομικών τελών, τα 
ΕΛΤΑ για αποστολή Β προτεραιότητας (λόγω οικονομικών στοιχείων) χρεώνουν 0,57 €/ 
ταξινομημένο φάκελο, ποσό το οποίο υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης σας. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η προμήθεια υλικών, εκτύπωση, εμφακέλωση και 
αποστολή 117.300 περίπου επιστολών του ΕΛ.Γ.Α. στους παραλήπτες παραγωγούς 
αγρότες. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 4ο: 
Με ποιόν τρόπο επιβεβαιώνεται η παραλαβή της επιστολής από τους παραλήπτες ώστε να 
αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη παράδοση του έργου. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Είναι απλή αλληλογραφία και δεν χρειάζεται ενημέρωση ότι παραλήφθηκε το 
ταχυδρομικό αντικείμενο. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 5ο: 
Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε δείγματα του εντύπου και του φακέλου. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα υπόδειγμα του εντύπου της επιστολής και του φακέλου. 
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