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Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Άρθρο 11 της Διακήρυξης (ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 

- Η παρ. 11.2 παραπέμπει στο 

υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής 
του Παραρτήματος 2 και, στη 
συνέχεια, το Συμπλήρωμα 2 
περιλαμβάνει έτερο παράρτημα 2 με 

υπόδειγμα εγγυητικής. Παρακαλούμε 
να μας διευκρινίσετε εάν στον στίχο 8 
της εγγυητικής μπορούμε να θέσουμε 
αντί της λέξης «Κοινοπραξία» τις 
λέξεις «Κοινοπραξία ή/και Ένωση». 

- Επιπλέον, η εγγυητική επιστολή θα 

αναφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, ήτοι 28/2/2018. Σε 
περίπτωση που η ημερομηνία αυτή 
μεταβληθεί, καλυπτόμαστε από τη 
φράση «… και των συμπληρωμάτων 
αυτής, αντίγραφο των οποίων μας 
παραδόθηκε …», ή μπορούμε να 

συμπληρώσουμε μετά τη συμπλήρωση 
της ημερομηνίας τη φράση «ή 
οποτεδήποτε και αν διενεργηθεί» 

- Το επικαιροποιημένο υπόδειγμα 
Εγγυητικών Επιστολών είναι το 
συνημμένο στο Συμπλήρωμα Νο 2 της 

Διακήρυξης. Το υπόδειγμα Β’ αφορά σε 
Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Προσωρινές 
Συμπράξεις και συμπληρώνεται 
ανάλογα. 

- Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
εκδίδεται συνήθως τις τελευταίες 
ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. Σε περίπτωση που 
παραταθεί η ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, ενώ έχει ήδη εκδοθεί η 

Εγγυητική Επιστολή, γίνεται αποδεκτή 
η υποβολή Πρόσθετης Πράξης μαζί με 
την Εγγυητική Επιστολή, η οποία θα 
τροποποιεί την  ημερομηνία του 
διαγωνισμού 

2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας – 
ΕΕΕΠ 

- Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε 

εάν το έντυπο ΕΕΕΠ μπορεί να 
συμπληρωθεί ηλεκτρονικά με χρήση 
της υπηρεσίας ΕΕΕΣ. 

- Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε 
εάν το εν λόγω έντυπο πρέπει να 
συμπληρωθεί από τρίτο, ο οποίος 

είναι εγκατεστημένος στην αλλοδαπή, 
μπορεί να συμπληρωθεί στην αγγλική 
γλώσσα μέσω της υπηρεσίας ΕΕΕΣ. 

Έχει ήδη απαντηθεί στις Διευκρινίσεις Νο 1 

3. Παράγραφος 7.1.1 
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν δύναται 

να καλυφθεί από κάποιον συμμετέχοντα στο 

Διαγωνισμό, υπό μορφή οικονομικής στήριξης 
από τρίτο φορέα. Από την προμηθεύτρια 
εταιρεία εν προκειμένω, των διακοπτών 
φορτίου SF6 ή κενού. 
Στην περίπτωση ιδιαίτερα που για 
οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούμε τη 
συμμετοχή μας στο Διαγωνισμό ως ένωση ή 

κοινοπραξία με την (αλλοδαπή) προμηθεύτρια 
εταιρεία, τότε με ποια ακριβώς διαδικασία και 

Οι προϋποθέσεις κάλυψης των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 7 της 

Διακήρυξης, σε περίπτωση που ο προσφέρων 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
αναφέρονται σαφώς στις §7.2 και §7.3 της 
Διακήρυξης 



 

Διεύθυνση Υλικών,  

Προμηθειών & Μεταφορών 
Λεωφ. Συγγρού 98 - 100 
11741, Αθήνα 
  

                             
              

 

 
 

ποια επιπλέον έγγραφα θα χρειαστεί να 

προσκομίσουμε εκ μέρους αυτής, προκειμένου 
να επικαλεστούμε την κάλυψη της ως άνω 
απαίτησης υπό τη μορφή οικονομικής 
στήριξης? Εκτός από την απαιτούμενη μεταξύ 
μας σχετική σύμβαση (ιδιωτικό 
συμφωνητικό), το συμπληρωμένο έντυπο 
ΕΕΕΣ κλπ? 

4. Στην παράγραφο 9.4 αναφέρεται ότι όταν η 

αναλογία των προϊόντων καταγωγής τρίτων 
χωρών όπως καθορίζεται από τον κανονισμό 
ΕΚ952/2013 υπερβαίνει το 50% τότε η 
προσφορά (μπορεί) να απορρίπτεται. Με ποια 
κριτήρια θα αποφασίζεται αν θα απορρίπτεται 

μια τέτοια προσφορά ή εάν θα γίνεται 
αποδεκτή 

Οι παράγραφοι 9.4 και 9.5 της διακήρυξης 

επαναλαμβάνουν τη διάταξη του άρθρου 85 της 
Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και του άρθρου 314 του 
ν.4412/2016, ως εκ τούτου τα ερωτήματα 
απαντώνται από τις υπόψη διατάξεις. 

5. Εφόσον σε μία προσφορά η αναλογία των 
προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών όπως 
καθορίζεται από τον κανονισμό ΕΚ952/2013 

δεν υπερβαίνει το 50% τότε θα ισχύει ότι η 
προσφορά αυτή θα θεωρείται ισοδύναμη με 
μια προσφορά που περιέχει προϊόντα 
καταγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ομοίως με προηγούμενο ερώτημα 

6. Ποιες είναι οι τρίτες χώρες στις οποίες έχει 
επεκταθεί το ευεργέτημα της Ευρωπαϊκής 

οδηγίας 2014/25? 

Τρίτες Χώρες στις οποίες τυχόν έχει επεκταθεί 
το ευεργέτημα της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ 

καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της 

παρ.4 του άρ. 85 της υπόψη Οδηγίας. 

7. Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι η 
ευθύνη του αναδόχου για κάθε συμβατική 
παράβαση, περιορίζεται στη θετική μόνο ζημία 

του ΔΕΔΔΗΕ και μέχρι το 50% της σύμβασης, 
όπως ισχύει  για την περίπτωση αστοχίας 
υλικού. Αν δεν ισχύει αυτό, παρακαλούμε να 
μας διευκρινίσετε ποιο είναι το ανώτατο 
ποσοστό ευθύνης για συμβατική παράβαση 
από απλή αμέλεια και αν αποκλείονται 
έμμεσες ή αποθετικές ζημιές. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το 
ΔΕΔΔΗΕ για καταστροφές (θετική ζημιά) που 
μπορεί να προκαλέσει το υλικό εξαιτίας 

ελαττωματικότητάς του και η αποζημίωση αυτή 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το 50% 
του συνολικού συμβατικού τιμήματος, όπως 
αναφέρεται στο Άρθρο 9 του Παραρτήματος 13 
της Διακήρυξης 

 

Τυχόν ερωτήματα ενδιαφερόμενων Οίκων που δεν απαντώνται στο παρόν, θα απαντηθούν σε 

επόμενη ανάρτηση διευκρινίσεων. 
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Διευθυντής ΔΥΠΜ 


