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  1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιους οικονομικούς φορείς για 
το Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις: 

 
Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Σύμφωνα με τον ΕΟ-8.4 του 

Παραρτήματος «Β» της προκήρυξης 
αναφέρεται ότι «Η προμήθεια είναι 
διαιρετή κατά τύπο οχήματος». 
Παρακαλώ διευκρινίστε εάν είμαστε 
υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε 
προσφορά για όλα τα υλικά των 
Παραρτημάτων «Γ» και «Δ» της 
προκήρυξης ή εάν έχουμε τη 
δυνατότητα να υποβάλουμε προσφορά 
για μέρος των υλικών ανά τύπο 
οχήματος  αλλά και μέρος της 
ποσότητας για συγκεκριμένο αριθμό 
ειδών, με κριτήριο τη μεγάλη τους αξία, 
το μεγάλο όγκο αλλά και τη δυσκολία 
ανεύρεσης από πιστοποιημένο 
κατασκευαστή, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στον ΕΟ-8.9.6 αναφέρεται ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα 
κατακύρωσης με αυξομείωση της 
ποσότητας κατά 30%. Άρα από τι 
στιγμή που η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί 
να κατακυρώσει μικρότερη ποσότητα 
από την ποσότητα της διακήρυξης, γιατί 
και ο προμηθευτής κατά την ίδια έννοια 
να μην μπορεί να προσφέρει αντίστοιχα 
μικρότερη ποσότητα;. 

Με δεδομένο ότι η «Η προμήθεια είναι διαιρετή κατά 
τύπο οχήματος», κάθε υποψήφιος προμηθευτής 
δύναται να δώσει προσφορά για όλα τα υλικά του 
Παραρτήματος  «Γ» ή για όλα τα υλικά του 
Παραρτήματος «Δ» ή για όλα τα υλικά των 
Παραρτημάτων «Γ» και «Δ». Επιπλέον η προσφορά 
του θα πρέπει να αφορά τη συνολική ποσότητα των 
προς προμήθεια υλικών [στήλη (θ) των Παραρτημάτων 
«Γ» και «Δ»]. Κατόπιν των παραπάνω δεν δύναται η 
προσφορά των υποψήφιων προμηθευτών να αφορά 
μέρος των υλικών των Παραρτημάτων «Γ» και «Δ» ή 
ποσότητας μικρότερης από αυτήν που αναγράφεται 
στην στήλη (θ) των παραπάνω Παραρτημάτων. 

 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 
 
Ακριβές Αντίγραφο Θεόδωρος Λάγιος 
 Γενικός Διευθυντής 
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
 

ΑΔΑ: ΨΛΝΛ6-ΜΔΞ


		2021-01-19T08:25:23+0200
	Athens




