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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1230-2020-02-89/ 04-02-2020 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 862/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗMATA ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

Α΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 
 “1. Για την εγγυητική επιστολή: Το 2% θα πρέπει να υπολογιστεί επί του 
ποσού της προϋπολογιζόμενης αμοιβής πλέον ΦΠΑ;  
2. Σελ. 18, παρ. 2.4.2.3: Αναφέρεται ότι ο προσφέρων μπορεί να σημάνει 
τα στοιχεία της προσφοράς του που είναι εμπιστευτικά, τα οποία ωστόσο δεν 
μπορεί να είναι τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. Στα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της, ποια στοιχεία συμπεριλαμβάνονται; Μπορεί, λ.χ., να 
υποβληθεί χωριστό αρχείο με την εμπειρία και εκεί να σημειώνεται ότι είναι 
εμπιστευτικό το περιεχόμενό του; Ή δεν μπορεί κανένα στοιχείο της τεχνικής 
προσφοράς να είναι εμπιστευτικό;  
3. Ως προς τις δηλώσεις περί μη σύγκρουσης συμφερόντων: Θα πρέπει να 
υπογραφεί μία από κάθε μέλος της ομάδας έργου, όταν ανήκουν στην ίδια 
εταιρία;  
4. Και, στην περίπτωση που έχουμε άλλους οικονομικούς φορείς στην 
εμπειρία των οποίων βασιζόμαστε, θα πρέπει και αυτοί να υποβάλουν τέτοια 
δήλωση;  
5. Σε περίπτωση που δικηγορική εταιρία στηρίζεται στις τεχνικές και 
επαγγελματικές ικανότητες δικηγόρων της που απασχολεί με Δελτίο Παροχής 
Υπηρεσιών, οι συγκεκριμένοι δικηγόροι  

 
1) Το απαιτούμενο ως εγγύηση 2% θα πρέπει να υπολογιστεί επί του 
ποσού της προϋπολογιζόμενης αμοιβής, εκτός ΦΠΑ. 
2) Όπως αναφέρεται στο σημείο 2.4.2.3 (σελ 19) της Διακήρυξης του 
διαγωνισμού η τεχνική προσφορά «Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, την ομάδα έργου για κάθε τμήμα της 
σύμβασης, βιογραφικά, εμπειρία, πτυχία κλπ. Ο προσφέρων θα 
περιγράφει την εμπειρία του κατά τα 6 τελευταία έτη σε σχέση με το 
αντικείμενο για το οποίο εκδηλώνει ενδιαφέρον. Ακόμη, στην τεχνική 
προσφορά θα περιγράφεται η οργάνωση του οικονομικού φορέα και οι 
προθεσμίες παράδοσης των παραδοτέων προς την Ε.Α.Β, διαθεσιμότητα 
της ομάδας έργου για συνεργασία στα γραφεία της ΕΑΒ στο Σχηματάρι. 
Βιογραφικό σημείωμα του/των δικηγόρων που θα απασχοληθούν, με 
αναφορά στην εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί σε σύγκρουση 
συμφερόντων σε σχέση με την Ε.Α.Β. που ενδέχεται να επηρεάσει 
αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης». 
Η σήμανση ως εμπιστευτικού δεν μπορεί να αφορά στοιχεία που 
εμποδίζουν την εκτίμηση και αξιολόγηση της προσφοράς είτε αυτά 
αφορούν το οικονομικό είτε το τεχνικό της σκέλος. Αν κάποια στοιχεία της 
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a. θεωρούνται οικονομικοί φορείς και θα πρέπει να υποβάλλει και ο 
καθένας τους ξεχωριστή, επισυναπτόμενη ΤΕΥΔ; 
b. θα πρέπει ο καθένας τους να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6.2 της Διακήρυξης; 
c. θα πρέπει να προσκομίσουν την έγγραφη δέσμευση που αναφέρεται 
στην παράγραφο (2.2.6.2 Β.6); τι πρέπει να περιλαμβάνει η δέσμευση αυτή;» 

τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνουν απόρρητα στοιχεία (πχ 
περιεχόμενο γνωμοδοτήσεων για τεκμηρίωση εμπειρίας) αυτά θα 
μπορούσαν να επισημανθούν ως απόρρητα «λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, που αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν 
την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας» (βλ. σημείο 
2.4.2.3 σελ. 18). Συνεπώς, στο παράδειγμα που αναφέρετε, δεν μπορεί 
το χωριστό αρχείο με την εμπειρία να σημειώνεται ότι είναι 
εμπιστευτικό το περιεχόμενό του συνολικά και εξολοκλήρου, διότι έτσι 
εμποδίζεται η αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου. 
3) Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ιδιαίτερη φύση της δικηγορικής σχέσης 
όσο και τον σκοπό που υπηρετεί το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016, οι 
δηλώσεις μη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να υπογραφούν [και] 
από όλα τα μέλη της ομάδας έργου, έστω και αν ανήκουν στην ίδια 
εταιρία. 
4) Σε περίπτωση που ο προσφέρων στηρίζεται στην εμπειρία άλλων 
οικονομικών φορέων, αυτοί οφείλουν, ενόψει των άρθρων 78 παρ. 1 σε 
συνδ. με 73 παρ. 4 περ. δ΄ καθώς και του κινδύνου τυχόν 
καταστρατηγήσεων, να υποβάλουν αυτοτελώς δηλώσεις μη σύγκρουσης 
συμφερόντων. 
5) a. Όσοι δικηγόροι δεν είναι εταίροι ούτε συνεργάζονται με την 
δικηγορική εταιρία βάσει σύμβασης μόνιμης συνεργασίας, δυνάμει 
έγγραφης συμφωνίας του άρθρου 48 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013), θα πρέπει να θεωρηθούν οικονομικοί φορείς κατά την 
έννοια του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016. 
b. Ναι, όλοι οι οικονομικοί φορείς του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016 καλούνται 
να επαληθεύσουν την ικανότητα τους μέσω του ΤΕΥΔ και 
γενικά τηρώντας τους ίδιους όρους επαλήθευσης που ισχύουν για 
τον κύριο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του 
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ιδίου νόμου. 
c. Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016 απαιτείται η προσκόμιση 
σχετικής δέσμευσης. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να επαληθεύει ότι 
ο τρίτος οικονομικός φορέας, του οποίου την ικανότητα επικαλείται 
ο προσφέρων, θα βρίσκεται πράγματι στη διάθεση του αναδόχου 
για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

Aκριβές αντίγραφο 
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