
Αθήνα,  16 Σεπτεμβρίου 2022

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 19.08.2022 Διακήρυξης ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ ISOBOX)» όπως ισχύει.

Αντικείμενο : Απαντήσεις στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 
19.08.2022 Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των 
ορίων για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ ISOBOX)» όπως 
ισχύει.

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός 
Α/Α: 172369) και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr), και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες 
διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως 
περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι 
αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την 
ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Λίστα Διευκρινήσεων / Αιτημάτων - Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΙ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ ISOBOX)»

# Αναφορά 
Διακήρυξης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Καλησπέρα, δεν βλέπουμε κάποια απόφαση τροποποίησης και 
τώρα δεν μας εμφανίζεται ούτε ο διαγωνισμός.

Βλ. την από 15.09.2022 “Τροποποίηση της Διακήρυξης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για το Έργο 
«Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι 
Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ» 
(ΑΔΑΜ-22PROC011118896 2022-08-19).” (ΑΔΑΜ-
22PROC011249793 2022-09-15).

2. Παρακαλούμε όπως μας επισυνάψετε την απόφαση. Το μήνυμα 
που στείλατε δεν έχει συνημμένο.

Βλ. την από 15.09.2022 “Τροποποίηση της Διακήρυξης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για το Έργο 
«Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ» 
(ΑΔΑΜ-22PROC011118896 2022-08-19).” (ΑΔΑΜ-
22PROC011249793 2022-09-15).

3.

Καλημέρα σας, στη διακήρυξη σας αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός 
θα υποβληθεί σε ξεχωριστούς φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς 
και της Οικονομικής Προσφοράς, εν τούτοις στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό η διαδικασία είναι του ενός σταδίου. Παρακαλώ 
όπως αποσαφηνισθεί η διαδικασία του διαγωνισμού.

Η διενέργεια της διαδικασίας και η αξιολόγηση των 
προσφορών θα γίνει με βάση το άρθρο 3 της εν θέματι 
Διακήρυξης. Στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  υπάρχει σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ως άνω άρθρο (υπό)φάκελος 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
(υπό)φάκελος «Οικονομική Προσφορά».

4.

Σε συνέχεια της από 15.09.2022 ανακοίνωσης που αφορά 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ του ως άνω διαγωνισμού θα θέλαμε να μας 
ενημερώσετε για την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που ήδη 
έχει εκδοθεί με στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμά σας και 
συστημικό αριθμό 170689, θα πρέπει να εκδοθεί νέα εγγυητική ή 
θα καταθέσουμε την υπάρχουσα δεδομένου ότι υπάρχουν 
τεράστιες καθυστερήσεις στην τράπεζα αλλά και νέα έξοδα 
έκδοσης

Βλ. την από 15.09.2022 “Τροποποίηση της Διακήρυξης 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για το Έργο 
«Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι 
Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ» 
(ΑΔΑΜ-22PROC011118896 2022-08-19).” (ΑΔΑΜ-
22PROC011249793 2022-09-15).
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