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Αρ. πρωτ. 5411/ΠΤ
Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες
μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για την πρόσβαση του Υδροηλεκτρικού
Σταθμού Λούρος στο δίκτυο ΕΔΕΤ» με αριθμ. πρωτ. 5112/ΠΤ/21-05-2019
Αναφορικά με την Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε τις παρακάτω
απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα.
1. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.: 5192/22-05-2019
«Ανταποκρινόμενοι στον ανωτέρω αναφερόμενο Διαγωνισμό της ΕΔΕΤ Α.Ε, για την ορθή
απάντηση επί των προδιαγραφών και για να ανταποκριθούμε με επάρκεια στη
διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί το συντομότερο εφικτό
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» σε επεξεργάσιμη μορφή (word)».
Απάντηση
Σε συνέχεια του ανωτέρω μηνύματος την 23/05/2019 καταστήσαμε το «Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ)» διαθέσιμο σε επεξεργάσιμη μορφή word στην ιστοσελίδα μας https://grnet.gr/.

2. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.: 5235/23-05-2019
«Επίσης θα ήταν εφικτό να διευκρινιστεί αν σχετικά με την έκδοση της «Εγγύησης
Συμμετοχής» θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιο υπόδειγμα;»
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Απάντηση
Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 5112/ΠΤ/21-05-2019 Τεύχος Διακήρυξης του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για την
πρόσβαση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λούρος στο δίκτυο ΕΔΕΤ» δεν έχει προστεθεί
κάποιο Υπόδειγμα για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.1.5. «Εγγυήσεις» προκύπτει με σαφήνεια ποιες πληροφορίες πρέπει να
περιλαμβάνει μία Εγγυητική Επιστολή, ήτοι «Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων
2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές
επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή
προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης». Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής»,
ρυθμίζονται και τα κατωτέρω για τον Διαγωνισμό αυτό, δηλαδή «2.2.2.1. Για την έγκυρη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της κάθε σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των
ΕΥΡΩ: χιλίων εκατό ευρώ (1.100€). Στην περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση/κοινοπραξία. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής. 2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής
επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο
72 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά: α) την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το
Άρθρο 127 Ν. 4412/2016, ή την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας ένστασης και β) την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. Για τα προηγούμενα στάδια της
κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι
περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β)
στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένσταση κατά
πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει
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λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί
αμετακλήτως. 2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων α) αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας, γ) δεν προσκομίσει
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της Σύμβασης».
3. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.: 5259/24-05-2019
«Ανταποκρινόμενοι στον ανωτέρω αναφερόμενο Διαγωνισμό της ΕΔΕΤ Α.Ε., για την
ορθή απάντηση επί των προδιαγραφών και για να ανταποκριθούμε με επάρκεια στη
διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί αν τελικά το
«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» θα χρειαστεί να φέρει Ψηφιακή Υπογραφή, όπως αναγράφεται στη
σελ. 31 της διακήρυξης (παρ. α.), εφόσον ο συνοπτικός διαγωνισμός είναι έντυπος».
Απάντηση
Σύμφωνα με την παράγραφο 1.1. «Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής», «Στοιχεία
Επικοινωνίας» του με αριθμ. πρωτ. 5112/ΠΤ/21-05-2019 Τεύχους Διακήρυξης του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες μίσθωσης οπτικών συνδέσμων για την
πρόσβαση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Λούρος στο δίκτυο ΕΔΕΤ», «περ. β) Οι
προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση: Εντύπως στα γραφεία της ΕΔΕΤ Α.Ε.,
Λεωφόρος Κηφισίας 7, τ.κ. 11523, Αμπελόκηποι, 2ος όροφος». Επιπρόσθετα, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών» ορίζεται ότι «Σημειώνεται, ότι το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών».
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η αναφορά «υπογράφεται ψηφιακά» στην παράγραφο 2.4.3
«Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» στην
περίπτωση α) αναφέρεται από παραδρομή και το νόημα της παραγράφου αναφέρεται
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στην φυσική υπογραφή, σύμφωνα και με την παραπομπή της στην παράγραφο 2.2.9.1.
και με δεδομένο ότι οι προσφορές για το Συνοπτικό αυτό Διαγωνισμό κατατίθενται
εντύπως.

4. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.: 5273/27-05-2019
«…. παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα μετάθεσης της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής (ήτοι 04/06/2019) για τις 14/06/2019 (ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00)….».
Απάντηση
Το εν λόγω αίτημα γίνεται δεκτό. Νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών και
διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14/06/2019 και ώρα 12:00. Θα δημοσιευθεί
σχετική
Προκήρυξη
για
Γνωστοποίηση
της
παράτασης
υποβολής
προσφορών/διενέργειας διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΔΕΤ Α.Ε.

Καθ. Π. Τσανάκας
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