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  Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2023 

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της 
σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια πτυσσόμενων 
μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (ΑΔΑΜ: 
23PROC012024393 2023-01-24). 
 

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για 
διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην 
Διακήρυξη, θα ακολουθήσουν πρόσθετες διευκρινίσεις.  

Αντικείμενο : Διευκρινίσεις επί αιτημάτων διευκρινίσεων επί της 
Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) 
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια πτυσσόμενων 
μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 
181851 
 
 

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται 
στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ 
(Συστημικός Α/Α: 181851) 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 από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. 
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Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ BAILEY) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» 

# Αρθρο Διακήρυξης   ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – 
YΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

«Στο Παράρτημα V (σελ 94) της διακήρυξης στο 
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
απαιτείται να συμπληρωθεί ο Αριθμός Διακήρυξης.  

ΕΡΩΤΗΣΗ:  

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον αριθμό 
διακήρυξης ή να διευκρινίσετε εάν αρκεί η αναφορά 
του Συστημικού Αριθμού.»  

Αρκεί ως αριθμός της Διακήρυξης να συμπληρώνεται ο 
συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ.   

2.  Άρθρο 2.1.5 

«Στην παράγραφο 2.1.5 (σελ 18) της Διακήρυξης 
αναφέρεται ότι οι Εγγυητικές θα πρέπει να 
αναφέρουν «..η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης, 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού».  

ΕΡΩΤΗΣΗ:  

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού να 
συμπληρωθεί η ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών, δηλαδή́ 25.02.23; 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 
οριζόμενη στη Διακήρυξη ημερομηνία αποσφράγισης 
των προσφορών.  

Διευκρινίζεται επιπροσθέτως ότι είναι αποδεκτή  κάθε 
εγγύηση που έχει συνταχθεί σύμφωνα  με το Υπόδειγμα 
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του Παραρτήματος  V 
της Διακήρυξης. 

3.  Άρθρο 2.4.2.3  

«Στην παράγραφο 2.4.2.3 (σελ 40) της διακήρυξης 
αναφέρεται ότι «Έως την ημέρα και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα στο ΤΑΙΠΕΔ, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό/ούς φάκελο/ους, στον 
οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης 
η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 

Με την από 03.02.2023 τροποποίηση της Διακήρυξης 
ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 28η 
Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 (ΑΔΑΜ: 
23PROC012076469 2023-02-03). 
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# Αρθρο Διακήρυξης   ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή.»  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  

3.α Επειδή η ημερομηνία αποσφράγισης 25.02.2023 
είναι Σάββατο και η Δευτέρα 27.02.2023 είναι αργία 
(Καθαρή Δευτέρα) η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των πρωτότυπων δικαιολογητικών θα είναι 
η επόμενη εργάσιμη Τρίτη 28.02.23 ή η προηγούμενη 
της διενέργειας Παρασκευή 24.02.2023;» 

4.  Άρθρο 2.4.2.3 

(Συνέχεια προηγούμενου ερωτήματος)  

«3.β Επίσης σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 
πρωτότυπης εγγυητικής αρκεί η προσκόμιση 
ταχυδρομικής απόδειξης αποστολής μέχρι και την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, ή υπάρχει 
κάποια άλλη προθεσμία, πχ την προηγούμενη 
εργάσιμη;» 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.3 της Διακήρυξης «Το 
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του 
αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού 
αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση». Ως εκ 
τούτου αρκεί το σχετικό αποδεικτικό αποστολής με 
ημερομηνία και ώρα μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών. Στην περίπτωση που 
επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης 
συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας 
αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο του 
ΤΑΙΠΕΔ, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό 
κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- 
ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει το 
ΤΑΙΠΕΔ περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με 
την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης 
συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό». 
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# Αρθρο Διακήρυξης   ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

5.  Άρθρο 2.4.3.1. 

«Στην παράγραφο 2.4.3.1 (σελ 42) της διακήρυξης 
αναφέρεται ότι: «Διευκρινίζεται ότι οι προσφέροντες 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου 
2.4.3.1 για κάθε ένα από τα Τμήματα Α, Β, Γ εφόσον 
διεκδικούν την υλοποίηση έστω και ενός εξ αυτών 
καθώς και για το Τμήμα Δ, εφόσον υποβάλλουν για το 
Τμήμα αυτό προσφορά».  
ΕΡΩΤΗΣΗ:  
Πέρα από τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής οι 
οποίες απαιτείται να είναι ξεχωριστές για κάθε 
τμήμα, σε περίπτωση που οικονομικός φορέας 
υποβάλλει προσφορά πχ για 2,3 ή 4 τμήματα θα 
πρέπει να συμπληρώσει 2,3 ή 4 ΕΕΕΣ συν όλες τις 
απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά επί 2,3 ή 
4 αν και είναι όλες ίδιες; 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής όπως ορίζεται στο άρθρο 
2.4.3.1. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από ή όλα τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής που ο προσφέρων 
υποβάλλει είναι ίδια και για όλα τα τμήματα για τα οποία 
υποβάλλει προσφορά, τότε υποβάλλονται μία φορά μαζί 
με υπεύθυνη δήλωση ότι ισχύουν και τον δεσμεύουν για 
όλα τα Τμήματα για τα οποία υποβάλλει προσφορά, 
αναφέροντας συγκεκριμένα τα τμήματα αυτά. Τα 
ανωτέρω ισχύουν και για το ΕΕΕΣ. 

6.   
«Οι υπεύθυνες δηλώσεις αν απευθύνονται στην 
Αναθέτουσα ή στη Διενεργούσα Αρχή.» 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις απευθύνονται στη Διενεργούσα 
Αρχή (ΤΑΙΠΕΔ). 
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