
 
 
 

Αθήνα, 27/10/2022 
 
 
 

 

ΠΡΟΣ: ΟΤΕ και κάθε ενδιαφερόμενο   

 

 

Θέμα: Διάρκεια και χρόνος ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής για τον με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 

169332,1 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – του έργου με τίτλο: Smartbear». 

 

 

Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι, 

 

Σχετικά με το από 26/10/2022 ερώτημά σας: 

 

«Στην Διακήρυξη στο άρθρο 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής αναφέρει «…Η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 01/10/2023…» 

στο άρθρο  2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών αναφέρει «Οι υποβαλλόμενες προσφορές 

ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών». 

 

Άρα σύμφωνα με άρθρο 2.4.5 και σε συνδυασμό με τα οριζόμενα του άρθρου 2.2.2. η 

εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έως  30/11/2023. 

 

 

AΠΑΝΤΗΣΗ:  

Σύμφωνα με άρθρο 2.4.5 της Διακήρυξης, οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι 31/10/2023, 

λαμβανομένου υπόψη ότι η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 

31/10/2022 (άρθρο 1.5). Δεδομένου ότι σύμφωνα με άρθρο 2.2.2.1. της Διακήρυξης, η 
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εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, η  εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει επομένως να έχει διάρκεια τουλάχιστον έως  τις 30/11/2023 και εκ προδήλου 

παραδρομής αναφέρεται στη Διακήρυξη ως χρόνος λήξης της ισχύος της η 01/10/2023. 

 
 
 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ, 
 
 
 

Ιωάννης Ψαρράς, 
Καθηγητής ΕΜΠ 
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