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ΘΕΜΑ : «Διευκρίνηση ως προς την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στα πλαίσια του
5663/10.07.2018 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «προμήθεια
επιστημονικών – εργαστηριακών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών» (Αριθμ. Συστημ Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 61993).

Έχοντας υπόψη:
α) Την 5663/10.07.2018 διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για
την «προμήθεια επιστημονικών – εργαστηριακών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Αριθμ. Συστημ Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 61993).
β) Το άρθρο 72, παρ. 4 περ. ι) του Ν. 4412/2016
σας διευκρινίζουμε τα κατωτέρω:
1.

Εκ παραδρομής έχουν αποτυπωθεί στα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών

συμμετοχής αλλά και καλής εκτέλεσης το διάστημα των τριών (3) ημερών αντί του ορθού
των πέντε (5) ημερών.
Κατά συνέπεια θα γίνουν αποδεκτές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης οι
οποίες θα είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην εν λόγω διακήρυξη
και θα αναφέρουν τον όρο: «Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση
σας», όπως άλλωστε ορίζεται ρητά και στο άρθρο 72, παρ. 4, περ. ι) του Ν. 4412/2016.

2.

Επιπλέον θα γίνουν αποδεκτές είτε μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής συνολικά

υπολογισμένη στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων τμημάτων χωρίς
Φ.Π.Α. με σαφή αναφορά σε αυτά για τα οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να υποβάλλει
προσφορά, είτε ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλεται
προσφορά,

υπολογιζόμενες

στο

2%

της

προϋπολογισθείσας

δαπάνης

του

κάθε

προσφερόμενου τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.
Γίνεται σαφές όμως πως σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς από κάποιο τμήμα σε
περίπτωση που έχει εκδοθεί μία εγγυητική συμμετοχής για όλα τα τμήματα στα οποία
συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος, δεν θα μπορεί αυτή να επιστραφεί στον συμμετέχοντα, παρά
μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72, παρ. 1 περ. α) του Ν. 4412/2016,
ενώ αν έχουν εκδοθεί εγγυητικές συμμετοχής για κάθε τμήμα του διαγωνισμού, ξεχωριστά,
είναι δυνατή η επιστροφή τους.
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