
Ερώτηση 1 
Άρθρο 21.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας:  
1- Αναφέρετε ότι ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει εγγύηση 3% ως εγγύηση 
καλής λειτουργίας. ∆εν διευκρινίζεται αν αυτή θα είναι υπό µορφή τραπεζικής 
εγγυητικής επιστολής ή κάποια άλλη µορφή. Εν πάση περιπτώσει, είναι 
αποδεκτό το ποσό να σας κατατεθεί µε τραπεζικό έµβασµα ή να παρακρατηθεί 
από το ποσό της πληρωµής του αναδόχου και να επιστραφεί στο τέλος της 
περιόδου εγγύησης (πράγµα που εµείς θα επιθυµούσαµε); 

Απάντηση 

Όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη εκδίδονται από 
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην 
Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και 
έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Σε περίπτωση ένωσης φυσικών ή νοµικών προσώπων η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής πρέπει να εκδοθεί υπέρ όλων των µελών της 
ένωσης δηλαδή να περιλαµβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 3 του Παραρτήµατος Ι. 

Ερώτηση 2 
2- Στο υπόδειγµα 3 του παρατήµατος Ι αναφέρεται ως διάρκεια εγγύησης τα 3 έτη 
(άρθρο 4, 3η παράγραφος). Σε συνδυασµό µε το παρακάτω ερώτηµα Νο. 6, σας 
παρακαλούµε διευκρινίστε την ζητούµενη διάρκεια εγγύησης.  
 

Απάντηση 

Στο Β’ Μέρος: Τεχνικές Προδιαγραφές της Προκήρυξης στο εδάφιο 
«Εγγύηση καλής λειτουργίας» αναφέρεται:  

 
«Για το σύνολο των δροµολογητών, µεταγωγέων, θα πρέπει να παρέχεται 
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να παρέχει την υποστήριξη του συνόλου του εξοπλισµού από τον 
κάθε κατασκευαστή ….» 

Επίσης στους Πίνακες Συµµόρφωσης σηµείο Α.5 αναφέρεται: 

«Ο Προµηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήµατος 
για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά την Οριστική Παραλαβή και 
χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικός χρόνος 
εγγύησης στους επιµέρους πίνακες συµµόρφωσης των τεχνικών 
προδιαγραφών. Επιπλέον χρόνος εγγύησης θα αξιολογηθεί θετικά.» 

Εκ παραδροµής στο Υπόδειγµα 4, άρθρο 4 του Σχεδίου Σύµβασης 
αναφέρεται χρόνος εγγύησης 3 έτη. 



Ισχύει το «τουλάχιστον 5 έτη» που αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  

 
Ερώτηση 3 
Άρθρο 23.1 Τρόπος Πληρωµής-Κρατήσεις:  
3- Αναφέρετε ότι η πληρωµή θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή. Παρακαλούµε 
βεβαιώστε µας, αν η πληρωµή θα γίνει ακριβώς την ίδια ηµέρα µε την οριστική 
παραλαβή. Αν όχι, παρακαλούµε ορίστε πόση απόκλιση εκτιµάτε ότι µπορεί να 
υπάρξει κατά µέγιστο.  

Απάντηση 

Για το ερώτηµα σας παραπέµπουµε στο Παράρτηµα Ι, Υπόδειγµα 4 Σχέδιο 
Σύµβασης, Άρθρο 5. 

 

Ερώτηση 4 
4- Το ύψος της παρακράτησης δεν είναι σαφές. Παρακαλούµε διευκρινίστε το 
ακριβές ποσοστό.  
 

Απάντηση 

Για το ερώτηµα σας παραπέµπουµε στο Παράρτηµα Ι, Υπόδειγµα 4 Σχέδιο 
Σύµβασης, Άρθρο 5. 

και  

στο Άρθρο 23.1 της Προκήρυξης 

 
Ερώτηση 5 
Τεχνική Προδιαγραφή:  
5- Στον πίνακα Β.1, σηµείο 24 ζητούνται 128.000 MAC διευθύνσεις. Αν 
υποβάλλουµε µία τεχνική λύση µε 120.000 MAC διευθύνσεις (απόκλιση 6,67% 
περίπου) και µόνο µε αυτή την τεχνική απόκλιση, η προσφορά µας θα κριθεί 
τεχνικά απορριπτέα ;  

Απάντηση 

Η περιγραφόµενη απόκλιση δεν θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης και ως εκ τούτου  η προσφορά θα είναι απορριπτέα. 

 

Ερώτηση 6 
6- Στον πίνακα Β.1 σηµείο 53 και στον Πίνακα Β.3 σηµείο δεύτερο-1 
(προτελευταία γραµµή) αναφέρεται απαίτηση για την εγγύηση >=5. Εννοείτε 5 
χρόνια ? Σχετικά µε το ερώτηµα αυτό, δείτε και το παραπάνω ερώτηµα 2) 

 

Απάντηση 

Ναι, εννοείται εγγύση 5 ή περισσοτέρων ετών, δείτε και την απάντηση στο 
ερώτηµα 2. 

 


