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ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ M/S 240 GD ΚΑΙ 
STEYR 680M 

 
  1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιο οικονομικό φορέα για το 
Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις: 

 
Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Αναφορικά με την Εγγυητική καλής 

Εκτέλεσης: 
 1. Σύμφωνα με τον ΕΟ-8.9.5 η 
παράδοση των υλικών θα 
πραγματοποιηθεί τμηματικά, ανά ½ σε 8 
και 12 μήνες από την υπογραφή 
επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και  
 
2. Σύμφωνα με ο δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 2 του ΓΟ-38 (στον οποίο 
παραπέμπει ο ΕΟ-38) οι εγγυήσεις για 
την καλή εκτέλεση αποδεσμεύονται 
σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους της ποσότητας 
που παραλήφθηκε οριστικά, ερωτάται :  
 
 α. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, που θα πρέπει να 
προσκομιστεί κατά την υπογραφή της 
Σύμβασης, θα καλύπτει το ποσοστό 
(10%) της συνολικής συμβατικής αξίας 
των ειδών, χωρίς το ΦΠΑ:  
  1) Της εκάστοτε επιμέρους 
Εκτελεστικής Σύμβασης της Συμφωνίας 
Πλαίσιο που θα υπογραφεί, με χρόνο 
ισχύος την ολοκλήρωση της 
Εκτελεστικής Σύμβασης, οπότε για κάθε 
επιμέρους σύμβαση θα προσκομίζεται 
νέα εγγυητική καλής εκτέλεσης και θα 
επιστρέφεται η προηγούμενη (σύμφωνα 
με τα άρθρα 43, 44 ν. 3987/2011);  
  ή 
  2) Του πρώτου χρόνου της 
συμβατικής διάρκειας με χρόνο ισχύος 
μέχρι την πλήρη εκτέλεση της 

Η εγγύηση Καλής εκτέλεσης αφορά κάθε εκτελεστική 
σύμβαση ξεχωριστά σύμφωνα με τον ΕΟ-33. 
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Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
σύμβασης (σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 ν. 3433/2006);  
 
 β. Συναφώς με την απάντηση στην 
υπό (α) ερώτηση:  
 
  1) Ποια θα (πρέπει να) είναι η 
ημερομηνία λήξης ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης;  
  2) Πότε αποδεσμεύεται η 
δοθείσα με την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης εγγύηση; σταδιακά, 
κατά τη διάρκεια της κάθε επιμέρους 
Εκτελεστικής Σύμβασης, με την οριστική 
παραλαβή του μέρους της κάθε 
ποσότητας ή στο τέλος της κάθε 
επιμέρους Εκτελεστικής Σύμβασης; 

2. Αναφορικά με την εκτέλεση-εκαθάριση 
της Σύμβασης, στον ΓΟ-45 αναφέρεται: 
«1. Η Σύμβαση θεωρείται ότι 
εκτελέστηκε και εκκαθαρίσθηκε όταν 
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
  1.1. Το συμβατικό αντικείμενο 
υλοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου ή κατά 
μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο 
όργανο ως ασήμαντο και μη 
υπερβαίνον το δέκα τοις εκατό του 
συνολικού συμβατικού αντικειμένου.» 
Η αναφορά στο δέκα τοις εκατό του 
συνολικού συμβατικού αντικειμένου 
αναφέρεται:  
  α. Σε συμβατική αξία ή σε 
αριθμό τεμαχίων;  
  β. Ανά είδος ή συνολικά;  

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον ΓΟ-45, η 
αναγραφή «…στο 10% του συμβατικού αντικειμένου», 
για την εκτέλεση – ολοκλήρωση της σύμβασης, αφορά 
στην συμβατική ποσότητα (αριθμό τεμαχίων) για κάθε 
είδος ξεχωριστά. 
 

3. Ερωτάται εάν για τις ζητούμενες 
υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ιδιαίτερα 
ενόψει της πανδημίας, γίνονται δεκτές 
εκτυπώσεις υπεύθυνων δηλώσεων που 
έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά, μέσω της 
εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(www.gov.gr). Σημειώνεται ότι, 
σύμφωνα με τη σχετική αναφορά στην 
εν λόγω εφαρμογή οι υπεύθυνες 
δηλώσεις που εκδίδονται μέσω αυτής 
είναι νομικά ισοδύναμες με υπεύθυνη 
δήλωση που φέρει το γνήσιο 
υπογραφής και μπορούν να 
εκτυπώνονται και κατατίθενται σε 
δημόσια υπηρεσία. 

H Υπηρεσία υποχρεούται εκ του νόμου να αποδεχτεί, για 
όλες τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων στρατιωτικού 
εξοπλισμού, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137) ή εξαιρούνται από αυτό, τις 
υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων που συντάσσονται 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και υποβάλλονται 
εκτυπωμένες, είτε ως δικαιολογητικά συμμετοχής, είτε 
εντός του φακέλου της τεχνικής ή/και της οικονομικής 
τους προσφοράς, είτε ως δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση 
συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην 
ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της, 
ημερομηνία δε έκδοσής της λογίζεται η αναγραφόμενη 
στην ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. 
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Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
4. Γίνεται δεκτή οικονομική προσφορά για 

υλικά που η προσφερόμενη τιμή θα 
υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή 
μονάδος αλλά στο σύνολό της θα είναι 
ίση ή μεγαλύτερη από την συνολική 
προϋπολογισθείσα αξία που αναφέρεται 
στα παραρτήματα «Γ» και «Δ» της 
προκήρυξης; 

Από τους Όρους του Διαγωνισμού δεν προκύπτει 
σαφής απαγόρευση υποβολής προσφοράς όπου η 
προσφερόμενη τιμή, για ένα υλικό,  θα υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα τιμή μονάδος αλλά στο σύνολό της 
δεν θα υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα 
αξία. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά σας θα 
αξιολογηθεί συνολικά από την αρμόδια επιτροπή 
(Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) σύμφωνα με τον 
ΓΟ-18 και ΕΟ-18, που αφορούν την Αξιολόγηση 
Πρόσφορων. 

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