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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.  Δ/νση : Ναυπλίου 57 ΠΡΟΣ:
Ταχ.  Κώδικας : 22132 Τρίπολη   - Πλατφόρμα ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ)
Πληροφορίες  : Ι. Γεωργόπουλος - Iστοσελίδα Περιφέρειας (www.ppel.gov.gr)                                              
Τηλέφωνο       : 2713 611611                              - SINGULAR LOGIC A.E.
EMAIL              : georgopoulos@arcadia.gr        - AMCO ABEE

Θέμα: «Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 138864 σε απάντηση 
υποβληθέντων ερωτημάτων»

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης του Ανοιχτού, Ηλεκτρονικού, Διεθνούς Διαγωνισμού 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για 
την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση της Ασφάλειας του 
Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Α/Α συστήματος 138864,  σε συνέχεια 
σχετικών ερωτημάτων που μας υποβλήθηκαν, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Επί των ερωτημάτων της SINGULAR LOGIC Α.Ε.:
1. Ως προς την απόδειξη της εμπειρίας - παράγραφος 2.2.6, διευκρινίζεται ότι πέρα από τα 
πρωτόκολλα παραλαβής – παράδοσης ή/και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης απαιτείται και η 
κατάθεση των συμβάσεων  - συμφωνητικών καθώς και των συναφών εγγράφων (ειδικότερα για 
την απόδειξη σε ιδιωτικά έργα, στα οποία δεν υπάρχουν πρωτόκολλα παραλαβής - παράδοσης).

2. Ως προς τον χρόνο ισχύος των προσφορών, διευκρινίζεται ότι  οι υποβαλλόμενες προσφορές 
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

3. Ως προς την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, διευκρινίζεται ότι το ύψος του ποσού της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Ως προς τη δυνατότητα στήριξης του οικονομικού φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων για τα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO), σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.7 και 2.2.8.1, διευκρινίζεται ότι δύνανται οι οικονομικοί φορείς να στηρίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων για την κάλυψη των προαναφερθέντων προτύπων, με την 
προϋπόθεση υποβολής δεσμευτικής δήλωσης εκ μέρους τους ότι, σε περίπτωση ανάθεσης του 
έργου, θα συσταθεί κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών.

Β. Τα από 12/10/2021 ερωτήματα-υπομνήματα της AMCO ABEE υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, 
καθόσον όπως ορίζεται στο σημείο «2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων» της διακήρυξης: «…Τα σχετικά 
αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 
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την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών…» και δεν θα απαντηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή.
Διευκρινίζεται ωστόσο, συμπληρωματικά ότι όλες οι πιστοποιήσεις ISO που αναφέρονται στη 
διακήρυξη (σημ. 2.2.7) θεωρούνται ουσιώδεις και απαραίτητες για τη λειτουργικότητα του έργου.   

 
 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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