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Ιωάννινα 20-07-2022 Α.Π.: οικ. 114005/7756
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID-19, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ COOFHEA 2»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προϋπ/σμός: 1.252.000,00 €, με Φ.Π.Α.
Α. Π. Διακήρυξης: οικ. 110293/7514/13-07-2022
Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:161453

Θέμα: Διευκρίνηση σχετικά με τη διακήρυξη με αριθμό οικ. 110293/7514/13-07-2022, στα πλαίσια του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 161453/2022.
Σχετ. : Το από 19/07/2022 αίτημα διευκρίνισης της εταιρείας ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τη διακήρυξη του θέματος

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με την ανωτέρω διακήρυξη, που αφορά την
προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης covid-19, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2, του
Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, για τις ανάγκες του «Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων», διευκρινίζουμε ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12 πεδίο. ι) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
οι εγγυήσεις του ανωτέρω άρθρου περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον, εκτός των υπολοίπων στοιχείων, «την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται». Η
ανωτέρω απαίτηση αναφέρεται ρητά και στο άρθρο 2.1.5 (σελ. 15) της διακήρυξης του θέματος.
Ως εκ τούτου, οι εγγυητικές επιστολές της παρούσας διαδικασίας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν,
κατ΄ ελάχιστον, εκτός των υπολοίπων στοιχείων και την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών [και όχι τριών (3)
ημερών, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στα σχετικά υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙΙ της σχετικής
διακήρυξης), μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου (http://php.gov.gr) στην ενότητα
Προκηρύξεις και στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
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