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ΣΧΕΤ. :

Διακήρυξη ΔΕ. 1/16

1.
Σας πληροφορούμε τα ακόλουθα επί υποβληθέντoς ερωτήματος
υποψηφίου συμμετέχοντα στο διαγωνισμό θέματος :
Ερώτημα : «…Στη σελίδα 11 (Άρθρο 3 – Δικαιολογητικά
Συμμετοχής), η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% επί
της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας
δαπάνης των υλικών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, αποτελεί απαραίτητο
(επί ποινή αποκλεισμού) δικαιολογητικό του διαγωνισμού και για αυτό το λόγο
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Στη σελίδα 23 του εν λόγω διαγωνισμού (Άρθρο 5 – Κατάρτιση και Περιεχόμενο
Προσφορών) αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν σφραγισμένο
φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται,
επί
ποινή
απορρίψεως,
τα
οικονομικά
στοιχεία
της
προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό».
Απάντηση :
Αναφορικά με την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, επισημαίνεται ότι εκ παραδρομής αναγράφεται στη σελίδα 11 της
διακήρυξης του ΔΕ.1/16 διαγωνισμού (Άρθρο 3 – Κριτήρια Επιλογής, Προσόντα
και Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης) ότι η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικά
προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας
δαπάνης των υλικών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, και υποβάλλεται
στο φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
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Αντί αυτών, ισχύουν οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αυτές
αναγράφονται στη σελίδα 23 της διακήρυξης του ΔΕ.1/16 διαγωνισμού (Άρθρο 5 –
Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών) και ειδικότερα ότι οι υποψήφιοι πρέπει να
προσκομίσουν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
καθώς επίσης και στη σελίδα 29 (Άρθρο 11 παραγρ. 2 – Εγγυοδοσία) ότι κάθε
προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας της
οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αγοραστή.
2.

Παρά ταύτα και στο πλαίσιο :

α) των αρχών της χρηστής Διοίκησης και ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων,
β) της ιδιαιτερότητας της υπόψη διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς διέπεται
αναλογικά μόνο από τις διατάξεις του ΠΔ 60/07 και 118/07,
γ) των περιορισμών στην ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερόμενων καθώς ο
διαγωνισμός δεν διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
δ) του σύντομου εναπομείναντος χρόνου προς ενημέρωσή σας επί των
ανωτέρω μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σας (21
Ιουλίου 2016),
ε) της αντιμετώπισης του ενδεχομένου ήδη εκδοθεισών εγγυητικών
επιστολών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 της ΔΕ. 1/16 και της
δυσχέρειας ή αδυναμίας έκδοσης νέων εγγυητικών επιστολών σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 11 παραγρ. 2 της ΔΕ. 1/16,
γνωρίζεται ότι τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στις σελ. 11 της διακήρυξης ΔΕ. 1/16 (άρθρα 3), ήτοι εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού ανερχόμενου σε ποσοστό 2% επί της συνολικά
προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης των
υλικών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, η οποία θα επισυναφθεί στο φάκελο
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, θα γίνει επίσης αποδεκτή από την Υπηρεσία.
Ευελπιστώντας στη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θέματος,
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφoρία.
3.

Το παρόν αναρτάται επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής
Αεροπορίας (ΠΑ) στο διαδίκτυο (www.haf.gr), προς ενημέρωση κάθε
ενδιαφερόμενου επί του υπόψη διαγωνισμού.
4.

Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ

2

