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ΠΡΟ: Κάζε ελδηαθεξόκελν 
 

 

 
ΘΕΜΑ: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ  επί ηεο δηαθήξπμεο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ γηα  ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε νξγάλσλ 
παηδηθψλ ραξψλ-ειαζηηθψλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο θαη ππαίζξησλ 
νξγάλσλ γπκλαζηηθήο» κε αξηζκφ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
13603. 
 

ΥΕΣΙΚΑ: Σν απφ 28-7-2015 αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ηεο ΕΡΜΗ Ε.Π.Ε. 
 

 
ε απάληεζε ησλ παξαθάησ εξσηεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ παξαηίζεληαη γηα θαζέλα 

από απηά νη αληίζηνηρεο δηεπθξηλίζεηο: 

 

Εξψηεκα 1 

 

ηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ 7.1.1 ηεο δηαθήξπμεο κε αξ. πξση. 19611/21-7-2015 

αλαθέξεηε όηη ε απαηηνύκελε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα 

είλαη 5% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ θαη ζην άξζξν 18 όηη ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη ύςνπο 10% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

ύκθσλα κε ην Ν.4281/8-8-2015 άξζξν 157 α) ην ύςνο ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2 % ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ & 

β) ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό έσο 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

 

Θα ζέιακε λα καο ελεκεξώζεηε γηα ηελ παξαπάλσ δηαθνξνπνίεζε. 

 

Απάληεζε εξσηήκαηνο  

 

ηελ παξνύζα δηαθήξπμε κε αξ. 19611/21-7-2015 ιόγσ παξεξκελείαο ηνπ ρξόλνπ 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) νξίδεηαη σο 

εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζε πνζνζηό 5% επί ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ θαη σο 

εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο πνζό ίζν κε ην 10% επί ηνπ πνζνύ ηεο ύκβαζεο ρσξίο 

ΦΠΑ. 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157, ηνπ Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) πνπ 

είλαη ζε ηζρύ θαη κεηά ηελ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ 3190/15.07.2015 (Οδεγία 8) Εθαξκνγή ησλ 
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δηαηάμεσλ πεξί εγγπήζεσλ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λ. 4281/2014 (Α' 160), ην ύςνο ηεο  «Εγγύεζεο ζπκκεηνρήο», δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ θαη ην ύςνο 

ηεο «Εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο» θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό έσο 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.. 

 

Καηά ηα αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 157 ηνπ Ν 

4281/2014: 

 γίλνληαη απνδεθηέο ζην δηαγσληζκφ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο 

πνζνχ  2.601,63 € αληί ηνπ νξηζζέληνο ζηε δηαθήξπμε 8.000,00€ . 

 Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο αλέξρεηαη ζε 5 % επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ αληί ηνπ νξηζζέληνο 10%. 

 

 

 

Εξψηεκα 2 

 

Γηα ηα άξζξα Α33, Α34, Α35, Α36 αλαθέξεηε όηη ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Θα ζέιακε λα κάζνπκε πόηε αλακέλεηαη λα δεκνζηεπηνύλ 

ηα ηερληθά ηνπο ζρέδηα. 

 

Απάληεζε εξσηήκαηνο 

 

 

Σα ηερληθά ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα Α33,Α34,Α35 θαη Α36 θαη ηπρόλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία (ζρέδηα, ζθαξηθήκαηα, θιπ)  ζα δεκνζηεπηνχλ ην 

αξγφηεξν ζηηο 7-8-2015. 

 

 

 

Εξψηεκα 3 

 

ύκθσλα κε ηελ πξνκεηξεκέλε πνζόηεηα ηνπ ειαζηηθνύ δαπέδνπ πάρνπο 7,5  cmε 

επηθάλεηα είλαη 60 m2. Η απαίηεζε ηνπ δαπέδνπ βάζε ησλ πςώλ πηώζεο ησλ 

νξγάλσλ πνπ έρεηε πξνβιέςεη, είλαη ηνπιάρηζηνλ 123 m2. 

 

Απάληεζε εξσηήκαηνο 

 

Σα δάπεδα βάζε ησλ πςψλ πηψζεο ησλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ πξνβιεθηεί ζα 

θαιπθζνχλ απφ ηα πιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα Α.28, Α.29 θαη Α.30 θαη 

ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά θαη δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εξψηεκα 4 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ 17.1 πξέπεη λα εηζαρζνύλ θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθόξκα ή κόλν ζε έληππε κνξθή?  

 

Απάληεζε εξσηήκαηνο 

 

ύκθσλα κε ηα γεληθώο αλαθεξόκελα ζηελ αξρή ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Δηαθήξπμεο «ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ ζπληαρζεί από ηνλ ίδην ηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή 

πξνζθνκίδνληαη από ηνλ πξνζθέξνληα εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ 

αξκόδηα ππεξεζία».  Από ηα πξνεγνύκελα πξνθύπηεη όηη ππνβάιινληαη θαη ζε 

ειεθηξνληθή θαη ζε έληππε κνξθή. 

 

 

Εξψηεκα 5 

 

ην άξζξν 13 ηεο Δηαθήξπμεο ζεκεηώλεηαη όηη «Οη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη ωο απαξάδεθηεο». Επίζεο 

ην άξζξν 6 ηεο Εηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ επηηάζζεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιηθώλ θαη εηδώλ όπσο νξίδεη ην άξζξν 4 παξ.3 ηεο 11389/93 ΤΑ ην νπνίν έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο πξόηαζεο απηήο. ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν αλαθέξεηαη όηη: 

«δελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζηνπο όξνπο ηωλ δηαθεξύμεωλ θαη ηωλ ζπκβάζεωλ 

πξνκεζεηώλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ αλαθέξνπλ πξνϊόληα νξηζκέλεο 

θαηαζθεπήο ή πξνέιεπζεο, ή κεζόδνπο επεμεξγαζίαο νη νπνίεο έρνπλ ωο απνηέιεζκα 

λα επλννύλ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ή πξνϊόληα, έθηνο εμαηξεηηθώλ πεξηπηώζεωλ θαηά 

ηηο νπνίεο ην αληηθείκελν ηεο Δηαθήξπμεο ή ηεο ζύκβαζεο δελ επηηξέπεη ηελ θαηάξηηζε 

ζπγθεθξηκέλωλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Επίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα αλαθέξνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε εκπνξηθά ζήκαηα, δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο, ηύπνπο 

νξηζκέλεο πξνέιεπζεο ή παξαγωγήο, εθηόο εάλ ππνρξεωηηθά ζπλνδεύνληαη από ηηο 

ιέμεηο “ή αληίζηνηρν” θαη εθόζνλ ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο δελ κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί δηαθνξεηηθά κε πξνδηαγξαθέο επαξθώο ζαθείο θαη πιήξωο θαηαλνεηέο 

από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο». 

Καηόπηλ ηνύηνπ ξσηάκε: 

i) Μπνξνύκε λα έρνπκε απνθιίζεηο ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ 

νξγάλσλ? π.ρ. νξηδόληην θνύληαο άιιεο δηαηνκήο 

ii) ην άξζξν Α.17 αλαθέξεζηε ζε όξγαλν ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή κε 

ζπγθεθξηκέλν ηίηιν & πξνδηαγξαθέο. Μπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε άιιν 

όξγαλν κε αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηεο πηζηνπνηεκέλν κε ην EN 1176-

2008? 

 

 

Απάληεζε εξσηήκαηνο 

 

 

Σν άξζξν 13 ηεο Δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη θπξίσο ζην ηεχρνο «Σερληθέο 

πξνδηαγξαθέο» φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε Απαηηήζεηο αζθάιεηαο-Πξφηππα-



Πηζηνπνίεζε, Απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, Απαηηήζεηο πιηθψλ ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ.  

Μπνξεί λα έρνπκε απνθιίζεηο ζηα επηκέξνπο θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ 

νξγάλσλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο  όηη: 

 

- ζα ηεξνχληαη νη επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο ησλ δηαζηάζεσλ θαηαζθεπήο θαη 

ηνπ ρψξνπ αζθαιείαο ηεο θαηαζθεπήο  (±5% γηα ην όξγαλν ηνπ άξζξνπ Α.17) θαη 

φια ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη  

- ε ηπρφλ δηαθνξνπνίεζε θαη ε ηζνδπλακία ζα ηεθκαίξνληαη απφ αλαιπηηθή 

ηερληθή έθζεζε.  

 

εκεηώλεηαη εδώ όηη ηα  βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγάλνπ ηνπ Α.17 ζπλίζηαληαη 

ζηα απνηεινχκελα ηκήκαηά ηνπ, ζηα πιηθά ηνπ, ζηηο γεληθέο ηνπ δηαζηάζεηο, 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρεη, ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ απαζρνιεί, θιπ 

ελώ νη επηκέξνπο αλαθνξέο ζε κνξθέο δψσλ βπζνχ θιπ επ’ νπδελί δελ 

απνηεινχλ αλαθνξά ζε πξντφληα νξηζκέλεο θαηαζθεπήο αιιά είλαη ελδεηθηηθέο 

γεγνλόο πνπ αλαθέξεηαη κε ηνλ όξν «παξφκνηα» θαη ζηφρν έρνπλ ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο κηαο ηαπηφηεηαο ηνπ νξγάλνπ. 

 
 
 

  
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΔΕΑ 

 
 
 

ΓΙΑΝΝΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 

 
  


