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ΘΕΜΑ :  Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών 

[Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR 
(Διαγωνισμός ΥΠ/ΠΑ Δ.35/20)] 

 

1.   Κατόπιν συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΥ/Γ3), σας 
πληροφορούμε τα ακόλουθα επί υποβληθέντων ερωτημάτων υποψήφιου 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό θέματος : 
 

Ερώτημα  1ο :  Δεδομένου ότι, λόγω της παγκόσμιας ραγδαίας εξάπλωσης 
του κορονοϊού COVID-19, ορισμένες χώρες κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης, στα πλαίσια δε των έκτακτων μέτρων των Κυβερνήσεων διεθνώς για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσής του, μεταξύ άλλων, αρκετές 
δημόσιες υπηρεσίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή υπολειτουργούν, με 
συνέπεια οι υποψήφιοι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς να αδυνατούν να 
συγκεντρώσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να είναι σε θέση 
να υποβάλουν πλήρη οικονομικοτεχνική προσφορά εμπροθέσμως, παρακαλούμε 
όπως, με στόχο τη διασφάλιση των απαιτούμενων, σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής διοίκησης και της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων, 
ανταγωνιστικών συνθηκών, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης ενός εκάστου 
οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή δώσει στους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς τη δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης των δικαιολογητικών που δεν 
εκδίδονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες λόγω περιοριστικών μέτρων 
COVID-19, με αντίστοιχου περιεχομένου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία θα σωρεύεται και δέσμευση του 
οικονομικού φορέα περί έκδοσής τους και προσκόμισης των εν λόγω 
δικαιολογητικών κατόπιν άρσης των περιοριστικών κυβερνητικών μέτρων, καθώς 
επίσης και όπως δοθεί η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών άνευ 
σφραγίδας “apostille”, συνοδευόμενων επίσης από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί επανυποβολής των δικαιολογητικών 
αυτών με σφραγίδα “apostille” αμέσως μετά την επαναλειτουργία των αρμοδίων 
δημοσίων υπηρεσιών. Λαμβανομένων δε υπ’ όψιν των προρρηθέντων, αιτούμεθα 
όπως η Αναθέτουσα Αρχή μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
απαιτούμενες, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης και της ισότιμης 
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αντιμετώπισης των υποψηφίων, ανταγωνιστικές συνθήκες, ανεξαρτήτως χώρας 
προέλευσης ενός εκάστου οικονομικού φορέα. 

 
Απάντηση :  Δεν υφίσταται δυνατότητα προσωρινής αντικατάστασης των 

δικαιολογητικών που δεν εκδίδονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, λόγω 
περιοριστικών μέτρων COVID-19 με αντιστοίχου περιεχομένου υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, καθώς και προσκόμισης 
δικαιολογητικών άνευ σφραγίδας «apostille», συνοδευόμενων επίσης από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα περί 
επανυποβολής των δικαιολογητικών αυτών με σφραγίδα «apostille» αμέσως μετά 
την επαναλειτουργία των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών, καθώς οι Πράξεις 
Νομοθετικού Περιεχομένου που αναφέρονται σε παρεμφερή θέματα δεν 
βρίσκονται πλέον σε ισχύ, αλλά και ούτε προβλεπόταν κάτι ανάλογο σε αυτές. 
Πέραν τούτου, όμως, εγκρίθηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 9η 
Δεκεμβρίου 2020.  

 
 
Ερώτημα 2ο : Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί από την Αρχή εάν 

επιτρέπεται ή όχι η προσφορά για μέρος των ζητούμενων προς επισκευή υλικών 
και όχι για το σύνολο αυτών, δεδομένου ότι στη σελίδα 49 του Άρθρου 1 Παρ.5 
αναφέρεται ότι «Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς ανά είδος (P/N) των προς 
επισκευή υλικών της παρ.1 του παρόντος.»  

 
 

 Απάντηση :  Επιβεβαιώνεται ότι, στο Άρθρο 1 του Παραρτήματος «Β», 
αναγράφεται ότι «Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς ανά είδος (P/N) των προς 
επισκευή υλικών της παρ. 1 του παρόντος». Παραταύτα, θεωρείται ότι είναι προς 
το συμφέρον τόσο της Υπηρεσίας όσο και του Προμηθευτή η προσφορά του να 
περιλαμβάνει την επισκευή του συνόλου των υλικών, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί 
το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα επ’ ωφελεία της υποστήριξης του Ο.Σ. 
 

2.    Ευελπιστώντας στη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θέματος, 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 
 
 
                                  Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
                   Διοικητής ΥΠ/ΠΑ         
             Ακριβές Αντίγραφο 
 
             Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής 
                 Τμήμα Προκήρυξης Δγμών 
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