
Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2018

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αριθμός Διακήρυξης: αρ.πρωτ.2192 /01.10.2018, 
παρέχονται οι εξής διευκρινήσεις/διορθώσεις:

Διόρθωση 1
Οι Διορθώσεις που πρέπει να γίνουν είναι 
Α. Άρθρο 2 - Σελίδα 6 - Γραμμή πίνακα με α/α 5.: 
Πιστοποίηση  δέκα  (10)   κυλιόμενων κλιμάκων σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, 
Διορθώνεται σε :
Πιστοποίηση  δώδεκα  (12)   κυλιόμενων κλιμάκων σύμφωνα  με  την τεχνική περιγραφή, 

Διόρθωση 2
Β. Παράρτημα VI - Σελίδα σελ 60 οι αρίθμηση των περιγραφών  είναι λανθασμένη και  
διορθώνεται ως εξής:  
4. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (FULL SERVICE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ  
6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ
7. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (FULL SERVICE) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
9. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Διόρθωση 3
Γ. Παράρτημα VI - Σελίδα 60
Πιστοποίηση δέκα (10) κυλιόμενων κλιμάκων σύμφωνα   με την  τεχνική περιγραφή, 
διορθώνεται σε:
 Πιστοποίηση δώδεκα  (12) κυλιόμενων κλιμάκων σύμφωνα   με την  τεχνική περιγραφή 

Ερωτήσεις

Ερώτηση 1
Ως  χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο υπόδειγμα αναγράφεται 
210 μέρες ενώ στην διακήρυξη αναφέρεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ισχύει 
άλλες επιπλέον 30 μέρες (αρθ. 6.1 και 5.3) από το χρόνος ισχύος της προσφοράς (365 
μέρες), ήτοι πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 395 ημέρες. Ποιος είναι ο ορθός χρόνος 
ισχύος της εν λόγω εγγυητικής? Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε συγκεκριμένη 
ημερομηνία λήξης της ή αρκεί μόνο η αναφορά του αριθμού των ημερών;

Απάντηση 1



Διευκρινίζεται ότι ο ορθός χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγυητικής είναι 30 ημέρες μετά 
την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Δηλαδή 365 ημέρες + 30 ημέρες = 395 ημέρες. 
Προτείνεται στους υποψήφιου αναδόχους να αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία 
επιστροφής κι όχι αριθμός ημερών. Εναλλακτικά μπορεί να αναφέρεται ότι η εγγυητική 
επιστολή είναι σε ισχύ έως την ημέρα της επιστροφή της στο Ίδρυμα έκδοσης αυτής.

Ερώτηση 2
Στο αρθ. 6.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι το ποσό της εγγυητικής είναι 366,40 € ενώ 
στο υπόδειγμα αναφέρεται ποσό 376,00€. Ποιο είναι το ορθό;

Απάντηση 2
Διορθώνεται και διευκρινίζεται ότι το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, την οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν κατά την 
υποβολή της  προσφοράς τους είναι:

(καθαρή εκτιμώμενη αξίας σύμβασης) 19.820,00 € Χ 2% = 396,40 €

Συνεπώς το ποσό διορθώνεται σε 396,40 € και στα δύο πεδία σελ. 12 (άρθρο 6.1 
διακήρυξης)  και σελ. 56 (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής) 

Τα μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Κώστας Σβόλης (πρόεδρος)

Μιχάλης Παγώνης (μέλος)

Χρήστος Πράνταλος (μέλος)
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