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3η ΣΕΙΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 862/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΡΩΤΗMATA ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ

ΣΤ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
ΣΤ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν τα αποδεικτικά μέσα της Το περιεχόμενο του φακέλου ««Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική
παραγράφου 2.2.6.2 (ήτοι, νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού Προσφορά» περιγράφεται στο σημείο 2.4.3 της Διακήρυξης με τον ομώνυμο
φορέα, ποινικά μητρώα διαχειριστών, υπεύθυνες δηλώσεις διαχειριστών, τίτλο.
Το περιεχόμενο του φακέλου «Οικονομική Προσφορά» περιγράφεται στο
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία
σημείο 2.4.4 της Διακήρυξης με τον ομώνυμο τίτλο.

τεχνικής προσφοράς, όπως υποδείγματα δικογράφων κτλ., βιογραφικά
μελών ομάδας έργου, υπεύθυνες δηλώσεις περί μη συνδρομής
σύγκρουσης συμφερόντων, μεθοδολογία) πρέπει να υποβληθούν σε αυτό
το στάδιο της υποβολής της προσφοράς ή τα αποδεικτικά αυτά μέσα
υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το άρθρο 3.2 της
προκήρυξης. Άλλως να διευκρινιστεί ποια αποδεικτικά μέσα
υποβάλλονται σε αυτό το πρώτο στάδιο της προσφοράς.

Ζ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
1.

Εάν κάποιος οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει
δικαιολογητικά συμμετοχής σε παραπάνω από ένα πεδία, τότε θα
χρειαστούν διαφορετικές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ή μία
με το συνολικό ποσό;
2. Επίσης αντίστοιχα θα χρειαστούν ξεχωριστά ΤΕΥΔ ή ένα;
3.

Είναι δυνατόν να συμμετέχει ένα πρόσωπο σε παραπάνω από μια
ομάδα έργου, όταν πληροί φυσικά τις απαιτούμενες
προδιαγραφές σε κάθε πεδίο;

Ζ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
1. Βλ. Ερώτηση 3 του Δ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ στην 2η ΣΕΙΡΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ 862/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
Αν η εγγυητική επιστολή θα είναι μια ή περισσότερες είναι αδιάφορο, αρκεί να
καλύπτεται το ζητούμενο ποσοστό που αφορά τα τμήματα στα οποία
υποβάλλεται προσφορά.
2. Βλ. Ερώτηση 4 του Δ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ στην 2η ΣΕΙΡΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ 862/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, όρο 2.2.6.1
«Πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα
τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής)»
3. Βλ. Ερώτηση 1 του Δ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ στην 2η ΣΕΙΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 862/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
Δεν απαιτούνται 3 ομάδες έργου διαφορετικής εξολοκλήρου σύνθεσης. Όμως
στην περίπτωση που η ίδια ομάδα έργου προτείνεται για το σύνολο ή για τα
περισσότερα τμήματα της Διακήρυξης, τίθεται εν αμφιβόλω η καταλληλότητα
της τεχνικής προσφοράς, καθώς απαιτείται τόσο α) η χρονική διαθεσιμότητα
των μελών της ομάδας έργου για συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή για
κάθε τμήμα χωριστά όσο και β) βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να
προκύπτει εμπειρία ενός εκάστου των μελών στο αντικείμενο για το
οποίο υποβάλλεται προσφορά. [Βλ. και απάντηση 1 σε Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ]

Η΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
“θα θέλαµε να υποβάλουµε αίτηµα παροχής διευκρινίσεων σχετικά µε το
αρχείο excel που αφορά στην οικονοµική προσφορά που οφείλει να
υποβάλει ο οικονοµικός φορέας, υπό το όνοµα .
1. ∆εδοµένου ότι στο αρχείο µε τις οδηγίες για τη συµπλήρωση του εν
λόγω εντύπου, υπό το όνοµα , το οποίο έχουµε κατεβάσει από το σηµείο
της πλατφόρµας , ο ορισµός που δίδεται για τον όρο «Ηµεροµηνία
υπόσχεσης» των ΓΡΑΜΜΩΝ (Promised Date: The date by which you can
promise to deliver the item or service to the buyer's Ship-To address) δεν
βοηθά να προσδιορίσουµε αν έχει εφαρµογή στη δική µας περίπτωση και
αν έχει, ποια είναι η ακριβής ηµεροµηνία που θα πρέπει να

Η΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα Βοήθειας και
Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ για τους οικονομικούς φορείς, στην ιστοσελίδα
www.eprocurement.gov.gr.

συµπληρώσουµε, παρακαλούµε να µας εξηγήσετε τι αφορά η εν λόγω
ηµεροµηνία.
2. Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε αν το πεδίο «Η τιµή προσφοράς
ισχύει µέχρι» της ΚΕΦΑΛΙ∆ΑΣ συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα
της πλατφόρµας ή θα χρειαστεί εµείς να συµπληρώσουµε αυτή την
ηµεροµηνία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2.4.5. της ∆ιακήρυξης”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.
Aκριβές αντίγραφο
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