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16 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί των γενικών όρων συμμετοχής της υπ’ αριθ. 3/2018 Διακήρυξης Α.Π.Σ.»
ΣΧΕΤ:

1. Η υπ’ αριθ. 61104 Φ.Δ. 3/2018 από 10-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003815183)
Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ήτοι η υπ’ αριθ. 3/2018 Διακήρυξη
Α.Π.Σ.).
2. Η παρ. 11 α του άρθρου 1 του Ν. 1157 (ΦΕΚ 126 τΑ΄/12-05-1981) "Περί κυρώσεως
της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί κυρώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων
ταύτης.", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους στην υπ’ αριθ. 3/2018
Διακήρυξη Α.Π.Σ., δίνονται οι εξής διευκρινήσεις:
1. Αναδιατυπώνεται, ένεκα λανθασμένης διατύπωσης, οφειλομένης σε παραδρομή, το πεδίο
του Παραρτήματος Α΄ που αφορά τα είδη ΣΤ΄ και Σ΄ σε:
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
(Όπως ορίζεται αναλυτικά
στο Παράρτημα «Τεχνικές
Προδιαγραφές» της
παρούσας)

ΕΙΔΟΣ ΣΤ΄ (α/α συστημικός διαγωνισμός 50987)

Οκτώ (8) μήνες

ΕΙΔΟΣ Σ΄ (α/α συστημικός διαγωνισμός 51004)

Δεκαέξι (16) μήνες

σύμφωνα με την παρ. 1 του πεδίου ¨ΙΔ. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ¨
του Παραρτήματος Γ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές), της υπ’ αριθ. 3/2018 Διακήρυξης Α.Π.Σ.
2. Λόγω της ανωτέρω (2) σχετικής όπου προβλέπεται: «11. Ημέραι αργίας και ημιαργίας των
δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου ορίζονται αι εξής: α) Ημέραι αργίας: Η Εθνική εορτή,…….. .η πρώτη και
δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και ….», μεταφέρεται υποχρεωτικά εκ του νόμου η
ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών
προσφορών του διαγωνισμού της εν λόγω Διακήρυξης για την 31-12-2018 και ώρα 10:00,
και ως εκ τούτου αναδιατυπώνεται η παρ. 3.1.1. ¨Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών¨
ως εξής:
«Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, ήτοι την 31-12-2018 και ώρα 10:00.».

3. Οι παραπάνω διευκρινήσεις δεν αποτελούν λόγους μετάθεσης της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από τους οικονομικούς
φορείς, καθότι δεν μεταβάλλουν ουσιωδώς τους όρους και προϋποθέσεις για την σύνταξη
και υποβολή τους.
4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της ανωτέρω (1) σχετικής ως έχουν.
5. Το παρόν θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
(www.fireservice.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr).
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