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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

Θέμα:« Συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό  α/α συστήματος 43899 , τίτλος –αριθμ. διακηρ. 12/2017 » 
 
 

Σε απάντηση των υποβληθέντων ερωτημάτων με το από 25/07/2017 έγγραφό σας μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σας διευκρινίζουμε ότι: 

Ερώτημα 1: Σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό άρθρο 12  

΄΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ΄΄ (σελ 24) ΄΄Για τα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα 

τεχνικά φυλλάδια (prospectus) οι Προσφέροντος υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση 

ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα αναφέρεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται με τα στοιχεία των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων.΄΄ 

Ερώτηση: Η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση χρειάζεται ψηφιακή υπογραφή από όλα τα 

μέλη του Δ.Σ. ;   
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Απάντηση: Δεν χρειάζεται υπογραφή από τα μέλη του Δ.Σ. 

Ερώτημα 2:  Σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο άρθρο 14- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και στο 

εδάφιο Τεχνική Προσφορά (σελ 29) αναγράφεται: ΄΄Στον ως άνω υποφάκελο και 

αναφορικά με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ οι Προσφέροντες υποβάλλουν τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική τους επάρκεια και 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών τους. Τέτοια αποτελούν, 

ιδίως, η αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, τα φύλλα 

συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, η μεθοδολογία προσέγγισης για τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες (διαδικασίες, ενέργειες, εργαλεία και εξοπλισμός που θα 

διατεθεί για την άρτια, αποτελεσματική και έγκαιρη εκτέλεση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών), ο τρόπος/σύστημα εξασφάλισης υψηλού επιπέδου πληρότητας και 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών κ.λπ.΄΄ 

Ερώτηση: Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε ποια είναι τα φύλλα συμμόρφωσης ; 

Απάντηση: Από τις Προδιαγραφές – Απαιτήσεις του Έργου όπως καθορίζονται στο 

Παράρτημα Α της διακήρυξης δεν απαιτούνται φύλλα συμμόρφωσης.  

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(ΕΕΕΠ)  

      Ερώτημα 3:   

       Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην     Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 

που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 



Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

     Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

      

     URL της ΕΕ 

      National Official Journal 

       

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες 

θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

(π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Ερώτηση: Τι πρέπει να αναγραφεί στα αντίστοιχα πεδία: α) Αριθμός ανακοίνωσης 

στην ΕΕ & β) National Official Journal ;  

Απάντηση: α) ο αριθμός βεβαίωσης (ανακοίνωσης) είναι 2017 – 091313 (σελ. 4 της 

διακηρ.) β) Δεν απαιτείται ( συμπληρώνεται εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει 

υποχρέωση δημοσίευσης.) 

 Ερώτημα 4: 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. 

Type of procedure 

Ερώτηση:   Έχουμε την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να 

συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Αν αυτό δεν είναι σωστό, δηλαδή πρέπει 

να συμπληρωθεί από τον Οικονομικό Φορέα, τι πρέπει να επιλέξουμε ;  



 Απάντηση: Το πεδίο ,<< Type of procedure>>  έχει  ως προεπιλογή 

<<Not specified>>. 

  Ερώτημα 5: 

Μέρος IV Κριτήρια  επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης που 

αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Α Καταλληλότητα 

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· 

οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Περισσότερες πληροφορίες  

Ερώτηση:   Ποια επαγγελματικά μητρώα θεωρούνται από την Ε.Ρ.Τ Α.Ε. 

απαραίτητα για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό ;  

Απάντηση: Το μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 

  Ερώτημα 5: 

Μέρος V Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφιών 

Ερώτηση: Παρατηρήσαμε ότι αν στο Μέρος I, πεδίο ,<< Type of procedure>>  

επιλεγεί  ,<< open procedure>> ,το Μέρος V δεν εμφανίζεται μέσα στο έγγραφο. Αν η 



επιλογή στο   ,<< Type of procedure>>  είναι διαφορετική, τότε το Μέρος V 

εμφανίζεται. Σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να συμπληρώσουμε ;   

Απάντηση:  Επειδή όπως αναφέρεται  και στην απάντηση στο ερώτημα 4 με την 

προεπιλογή   <<Not specified>>  εμφανίζεται το  Μέρος V . Στην διακήρυξη  δεν 

έχουν προσδιορισθεί  κριτήρια ή κανόνες ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των 

υποψηφίων. Στο εν λόγω αρχείο εμφανίζεται ως προεπιλογή το <<όχι>>.     

 

Κοινοποίηση: Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου 

 Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ. 

 Δ/νση Προμηθειών & Διαχ/σης 

 Εμπορική Δ/νση 

 Τμήμα Προμήθειας Υπηρεσιών  (gvalaknas@ert.gr) 

  

                   

 

7                                                  Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                                                                                               α/α 

                                                                                                                          Ε. ΛΟΥΡΙΔΑΣ 

                                                                                                    ( Αποφ. Δ/ντος Συμβούλου  922/10.08.2017) 

                                                                                                             (  ΑΔΑ: 618Σ465Θ1Ε-Ο17) 

                                                                                

                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΚ 
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