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ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Η/Ζ & ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟ (9) ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ   ». 

 
Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων επί της Διακήρυξης του ως άνω  έργου διευκρινίζονται   
τα εξής:  
 
Δ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

1. Ο Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης του 
διαγωνισμού είναι 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
άλλα σε μέρη της διακήρυξης αναφέρεται ότι ο 
συνολικός προϋπολογισμός των βασικών 
υπηρεσιών όπως αναλύονται στην παρ.1 είναι 
37.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Παρακαλούμε 
διευκρινίστε. 

Διευκρινίζεται ότι η προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη για τις βασικές υπηρεσίες του 
διαγωνισμού, όπως αυτές ορίζονται στην 
παρ. 1 της Διακήρυξης είναι 37.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός συνολικής 
δαπάνης του έργου είναι 40.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ. Στο συνολικό προϋπολογισμό 
περιλαμβάνεται και ην τυχόν απαιτούμενη 
υπερωριακή απασχόληση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 1Ε της Διακήρυξης. 
τές.      

 

2. Αναφορικά με τη σύναψη ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου κατά την υπογραφή της σύμβασης 
οφείλουμε να προσκομίσουμε μαζί με τα 
έγγραφα της προσφοράς αντίγραφο προσφοράς 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου ; Παρακαλώ 
διευκρινίστε. 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 
5.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της 
Διακήρυξης δεν απαιτείται η προσκόμιση 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τους 
υποψηφίους Αναδόχους κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους. 
Σύμφωνα με την παρ. 2 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ» 
της Διακήρυξης, υφίσταται υποχρέωση 
μόνον για τον Ανάδοχο του έργου να 
υπογράψει σύμβαση ασφάλισης γενικής 
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αστικής ευθύνης προς τρίτους, αντίγραφο 
της οποίας οφείλει να καταθέσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.   

 

 
    

 Δρ. Χρήστος Χάλαρης  
Πρόεδρος Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1..  ENGINEERING  
Δ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
Πυθέου 33 ΑΘΗΝΑ 
ΦΑΞ: 210-9237707 
Υπόψη Κου Οικονόμου 
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