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Μυτιλήνη, 29 Μαρτ. 2022 
Αριθμ. πρωτ.  
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ :  Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη με ΑΔΑΜ : 22PROC010201646 του Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών των 

προσφερόμενων υπηρεσιών του Τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ – Διάθεση 

υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου», προϋπολογισμού 291.400,00 €  (με Φ.Π.Α. 24%), με 

α/α ΕΣΗΔΗΣ 156651. 

 

H Αναθέτουσα Αρχή για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του θέματος διευκρινίζει τα ακόλουθα:  

 

(α) Όσον αφορά στους συντελεστές βαρύτητας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των 

συμμετεχόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3.2 “Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών” 

της αναφερόμενης στο θέμα Διακήρυξης, σχετικά με τον τύπο βάσει του οποίου θα γίνει η κατάταξη 

των προσφορών  εκ παραδρομής αναγράφεται ως συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς 

85 και συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς 15. Το ορθό είναι συντελεστής βαρύτητας 

τεχνικής προσφοράς 80 και συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς 20.  

 

(β) Όσον αφορά στον αριθμό Διακήρυξης ο οποίος απαιτείται να αναγραφεί στην εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής των υποψηφίων προμηθευτών, οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να 

ζητήσουν να αναγραφεί στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους ο ΑΔΑΜ της Διακήρυξης, ήτοι : 

22PROC010201646. 

 

(γ) Όσον αφορά στην ημερομηνία ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ισχύουν 

τα εξής :   

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αναφέρεται : “4. Στις 

διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι 

προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα 

έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.”  

Στα έγγραφα της παρούσας Σύμβασης, ήτοι στην παράγραφο 2.4.5 “Χρόνος ισχύος των 

προσφορών” της αναφερόμενης στο θέμα Διακήρυξης, η οποία συντάχθηκε βάσει του Υποδείγματος 

Διακήρυξης για Συμβάσεις Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, της ΕΑΑΔΗΣΥ, 

αναφέρεται : “Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού”. 

Ως εκ τούτου και προς αποφυγή παρερμηνειών διορθώνονται τα εξής πεδία της 

Διακήρυξης :  

- Στην παράγραφο 2.4.5 “Χρόνος ισχύος των προσφορών” διορθώνεται η εσφαλμένη 

διατύπωση του πρώτου εδαφίου “Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού” στην ορθή διατύπωση “Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 
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ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού”. Συνεπώς, προκύπτει ότι ο χρόνος 

ισχύος της προσφοράς των υποψηφίων της υπόψη διαδικασίας ανάθεσης λήγει την 12/12/2022. 

- Στην παράγραφο 2.2.2.1, υποπαράγραφο της παραγράφου 2.2.2. “Εγγύηση 

συμμετοχής” διορθώνεται η εσφαλμένη διατύπωση του τρίτου εδαφίου “Η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 10/01/2023…” στην ορθή διατύπωση “Η 

εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 11/01/2023…”.  

 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

Του Περιφερειακού Τμήματος Β.Α. Αιγαίου 

Του Τ.Ε.Ε. 

 

 

 

 

 

 

Ευστράτιος – Μιχαήλ Μανωλακέλλης 
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