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ΠΡΟΣ: 
                                                                          Υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΛΟ-ΧΟΑΝΗΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ».
Σχετ.: Η με αρ.πρωτ. 10698/06.12.2021 Διακήρυξη.

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί της ως άνω σχετικής διακήρυξης 

διευκρινίζονται τα παρακάτω:

 Στην παρ.1.3 της διακήρυξης αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πραγματοποιήσει 

αυτοψία των υπαρχόντων εγκαταστάσεων στο λιμάνι Ηρακλείου ώστε να εκτιμήσει τις 

επιμέρους διαστάσεις της προσφερόμενης χοάνης. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω επίσκεψη 

είναι μεν προαιρετική, ωστόσο υπάρχει ισχυρή σύσταση να πραγματοποιηθεί για την 

πληρέστερη εκτίμηση των διαστάσεων της προσφερόμενης χοάνης. Η μη πραγματοποίηση 

αυτοψίας από τους οικονομικούς φορείς δεν τους αποκλείει από την υποβολή προσφοράς, 

αλλά ούτε τους δίνει το δικαίωμα να επικαλεστούν σε επόμενο στάδιο της σύμβασης ότι δεν 

είχαν λάβει γνώση. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα είναι δεσμευτική.

Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να πραγματοποιήσει την ανωτέρω αυτοψία, ώστε να 

υποβάλει πληρέστερη προσφορά μπορεί να έρχεται σε απευθείας επικοινωνία με τον 

κ.Φραγκάκη στο τηλ.6948756581 ώστε να προγραμματίσει την επίσκεψή του, το αργότερο 5 

ημέρες πριν την νέα καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού (10/1/2022), ήτοι έως 

5/1/2022. 

 Στην παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης, όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από το «εργοστάσιο 

κατασκευής», διευκρινίζεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση αφορά τον ανάδοχο κατασκευαστή και 

προφανώς και το εργοστάσιο προέλευσης από όπου ο ανάδοχος υποχρεούται σε κάθε 

περίπτωση να υποστηρίζει τον ΟΛΗ με τα κατάλληλα υλικά για μια 10ετία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει αυτή την διαθεσιμότητα με δική του ευθύνη, είτε 

από τον ίδιο είτε από το εργοστάσιο που θα τα προμηθευτεί, ενώ στην β’ περίπτωση πρέπει 
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να δηλωθεί η προέλευση των υλικών και με υπεύθυνη δήλωση να διασφαλιστεί η χορήγηση 

αυτών για 10 έτη.

 Στην παρ.2.4.3.1 της διακήρυξης, με τον όρο «κατασκευαστής των ειδών» εννοούμε το 

εργοστάσιο κατασκευής του σιλό χοάνης.

 Έχοντας υπόψη την με αρ.πρωτ.43492/08.12.2021 Ανακοίνωση ΕΣΗΔΗΣ με θέμα «Διακοπή 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και 

μετάπτωση του στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)», η αναθέτουσα 

αρχή έχει ήδη προβεί σε παράταση υποβολής προσφορών της με αρ. πρωτ. 10698/06.12.2021 

Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΛΟ-ΧΟΑΝΗΣ 

ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ», με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών 

προσφορών την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23.59 (Αρ.πρωτ.11082/16.12.2021 

απόφαση ΑΔΑ: 68ΦΟ469ΗΞΣ-Ο20).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  1..Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
     2. Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων
     3. Μέλη επιτροπής διαγωνισμού

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: -
     

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                                                ΜΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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