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5η ΣΕΙΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 862/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΡΩΤΗMATA ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ
Ι’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ι’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Αγαπητή κυρία / αγαπητέ κύριε, Θα θέλαμε μία διευκρίνιση αναφορικά
με τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής και την ελάχιστη απαιτούμενη
εμπειρία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν.4194/2013) «Όταν η συνεργασία του δικηγόρου με άλλον δικηγόρο ή με
Δικηγορική Εταιρεία είναι αποκλειστική, η σχετική συμφωνία είναι έγγραφη και
πρέπει να κατατεθεί μέσα σε τρεις μήνες από την υπογραφή της στο Δικηγορικό
Σύλλογο του δικηγόρου που απασχολείται ή στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας
1) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η συνεργασία του δικηγόρου εταιρεία της εταιρείας. Διαφορετικά η ρύθμιση της σχέσης δεν υπάγεται στο παρόν
αποδεικνύεται από την σχετική βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού
άρθρο». Επομένως, η σχέση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο
Συλλόγου.
αποδεικτικό μέσο, περιλαμβανομένης σχετικής βεβαίωσης του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου.

2) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στην περίπτωση υποβολής
προσφοράς από δικηγορική εταιρεία, η ελάχιστη εμπειρία έξι ετών στα
γνωστικά αντικείμενα εκάστου τμήματος, αρκεί να συντρέχει στο
πρόσωπο της εταιρείας και όχι στα πρόσωπα ενός εκάστου μέλους της
ομάδας έργου.
Αρκεί, δηλαδή, να προσκομιστούν αποδεικτικά που να τεκμηριώνουν την
ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία της εταιρείας στα γνωστικά αντικείμενα
του κάθε αντικειμένου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Βλ. ερώτηση 2 της 2ης σειράς απαντήσεων επί των όρων της υπ’
αριθμ. 862/2019 διακήρυξης της ΕΑΒ: «Τα κριτήρια επιλογής του όρου 2.2.4 της
Διακήρυξης αναφέρονται στο πρόσωπο του υποβάλλοντος την προσφορά
οικονομικού φορέα. Ωστόσο, «Ειδικά στο τμήμα ΙV, θα πρέπει ένα μέλος της
ομάδας έργου να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στο φορολογικό/τελωνειακό
δίκαιο». Εξάλλου, σύμφωνα με τον όρο 2.4.3.2. της Διακήρυξης το περιεχόμενο
της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων «Βιογραφικό
σημείωμα του/των δικηγόρων που θα απασχοληθούν, με αναφορά στην

εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον».
Επομένως, τα κριτήρια επιλογής οφείλει να τα πληροί ο οικονομικός φορέας που
υποβάλλει την προσφορά, με την επισήμανση ότι η τεχνική προσφορά του
φορέα απαιτεί από αυτόν την υποβολή και βιογραφικών πεπειραμένης ομάδας
έργου στο γνωστικό αντικείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Κ ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Παρακαλούμε για την παροχή των κάτωθι διευκρινίσεων επί της
Διακήρυξης No 862 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83289) για την επιλογή Αναδόχου ο
οποίος θα αναλάβει την «Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για την ΕΑΒ για
δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος»:
Ερώτημα 1 :
Στην παράγραφο Β.2 του άρθρου 2.2.6.2 «Αποδεικτικά μέσα», ορίζεται
ότι:
«B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου δικηγορικού
συλλόγου.»
Ωστόσο στο άρθρο 2.2.4 με τίτλο «Καταλληλότητα άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας», περιλαμβάνεται σειρά κριτηρίων
τεχνικής καταλληλότητας (στοιχ. iii και επόμενα) που προφανώς δεν
αποδεικνύονται από το πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
δικηγορικού συλλόγου, καθώς επίσης και κριτήρια χρηματοοικονομικής
επάρκειας (στοιχ. vii).
Αντιστοίχως στις παραγράφους Β.3 και Β.4 του άρθρου 2.2.6.2. γίνεται
παραπομπή σε παράγραφο αλλά παραλείπεται ο αριθμός της («Β.4. Για
την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου ____οι
οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν ….», «Β.3.Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
παραγράφου ___οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν …»).
Παρακαλούμε διευκρινίστε με σαφήνεια και ακρίβεια τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεδομένου ότι αφορούν τα κριτήρια

Κ ‘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Επισημαίνεται ότι όλοι οι όροι της Διακήρυξης θα πρέπει να
τηρούνται. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη το σχετικό πιστοποιητικό του Δικηγορικού
Συλλόγου σχετίζεται με την απόδειξη γενικής καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου και όχι άλλου επαγγελματος. Στο
σημείο 2.2.6.2 ορίζονται τα επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν τα λοιπά
ειδικά κριτήρια τεχνικής καταλληλότητας της ιδίας παραγράφου (2.2.4), πχ για
την χρηματοοικονομική επάρκεια στην οποία αναφέρεται η ερώτηση στο σημείο
2.2.6.2 υπό Β.3 αναφέρεται ότι «Για την απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή ισολογισμούς..». Επομένως
ισχύουν τα αναλυτικώς οριζόμενα στη Διακήρυξη στα σημεία 2.2.6 «Κανόνες
απόδειξης ποιοτικής επιλογής» και 2.4.3 «Περιεχόμενα Φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».
ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Σύμφωνα με τον όρο 2.3 της Διακήρυξης «Κριτήριο ανάθεσης της
Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής». Στον όρο 2.4.4 περιγράφεται ο τρόπος σύνταξης της οικονομικής
προσφοράς: «Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την καλύτερη
προσφορά βάσει ωριαίας χρέωσης (τιμή). Η τιμή της υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ
ανά ώρα απασχόλησης των μελών της ομάδας έργου. Η τιμή είναι ίδια
ανεξάρτητα από το ποιο μέλος της ομάδας έργου ασχολείται στο εκάστοτε
παραδοτέο». Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης αφορά τη σύνταξη της
οικονομικής προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εκεί να συντάξουν την
προσφορά στη βάση ωριαίας χρέωσης και να καταλήγουν στο συνολικό
προσφερόμενο τίμημα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν για διάρκεια 24

επιλογής και επιφέρουν αποκλεισμό του προσωρινού αναδόχου.
Ερώτημα 2:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4 της Διακήρυξης:
«Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την καλύτερη
προσφορά βάσει ωριαίας χρέωσης (τιμή):
Τιμές
Η τιμή της υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά ώρα απασχόλησης των μελών
της ομάδας έργου. Η τιμή είναι ίδια ανεξάρτητα από το ποιο μέλος της
ομάδας έργου ασχολείται στο εκάστοτε παραδοτέο. Ο προσφέρων θα
επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΙΙΙ».».
Ωστόσο, στο Παράρτημα ΙΙΙ – Οικονομική Προσφορά συμπεριλαμβάνεται
προς συμπλήρωση εκτός από την χρέωση/τιμή ανά ώρα και πεδίο όπου
πρέπει να αναφερθεί ο αριθμός ωρών απασχόλησης και πεδίο για το
«συνολικό προσφερόμενο τίμημα», το οποίο μάλιστα απαιτείται να
αναγραφεί και ως «συνολικό προσφερόμενο τίμημα χωρίς ΦΠΑ»
αριθμητικώς και ολογράφως.
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί:
(α) εάν η αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς γίνεται
αποκλειστικώς βάσει της ωριαίας χρέωσης,
(β) σε καταφατική περίπτωση, (βα) για ποιον λόγο απαιτείται η αναφορά
αριθμού ωρών απασχόλησης στο Παράρτημα ΙΙΙ – Οικονομική Προσφορά
και
(ββ) πώς υπολογίζεται το «συνολικό προσφερόμενο τίμημα» στο
Παράρτημα ΙΙΙ-Οικονομική Προσφορά, διότι δεν καθορίζεται σε κανένα
σημείο της Διακήρυξης ή των Παραρτημάτων της και για ποιον λόγο
απαιτείται η αναγραφή του,
(γ) εάν στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ,
στο πεδίο με τίτλο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
θα αναγραφεί η τιμή με ή χωρίς ΦΠΑ, (δ) εάν ο προσδιορισμός των
ωρών απασχόλησης στην Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙΙΙ
εναπόκειται στον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή προκύπτει – έστω
κατ’ εκτίμηση – από τα έγγραφα της σύμβασης, (ε) εάν ο προσδιορισμός

μηνών. Το συνολικό προσφερόμενο τίμημα συνιστά το κριτήριο για την
αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Όλες οι τιμές που
συμπληρώνονται είναι χωρίς ΦΠΑ. Επομένως, η συγκριτική αξιολόγηση δεν
γίνεται «βάσει της ωριαίας χρέωσης», αλλά θα γίνει σύμφωνα με τις τιμές που
θα αναγράφονται στο πεδίο «συνολικό προσφερόμενο τίμημα» και το οποίο
πρέπει να καταχωρισθεί στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Ο λόγος για τον οποίο το συνολικό προσφερόμενο τίμημα απαιτείται να
αναλύεται στην βάση τιμής ωριαίας χρέωσης είναι γιατί, σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι, η περιοδική τιμολόγηση κατά την εκτέλεση της συμβάσης από τον
ανάδοχο θα λαμβάνει χώρα στη βάση της ωριαίας τιμής χρέωσης: «Η ΕΑΒ θα
αναθέτει στον επιτυχόντα Ανάδοχο συγκεκριμένη υπόθεση. Στη συνέχεια και
εντός ευλόγου χρόνου, θα γίνεται από τον Ανάδοχο προεκτίμηση για το χρόνο
που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή του. Εφόσον απαιτείται, ο Ανάδοχος θα
μεταβαίνει στην ΕΑΒ για τις αναγκαίες διαβουλεύσεις. Με την ολοκλήρωση του
παραδοτέου θα περιγράφει απολογιστικά και τις ώρες απασχόλησής του
προκειμένου να γίνει η τιμολόγηση σύμφωνα με την τιμή που ορίζεται στην
σύμβαση. Εφόσον υπάρχει απόκλιση από το αρχικό χρονοδιάγραμμα θα πρέπει
να αιτιολογείται ειδικώς». Επομένως, ο αριθμός των ωρών απασχόλησης
προκύπτει αναγκαίως με την συμπλήρωση του συνολικού προσφερομένου
τιμήματος και της ωριαίας χρέωσης, έχοντας υπόψη ότι οι προσφερόμενες
υπηρεσίες αντιστοιχούν σε διάρκεια 24 μηνών.

ωρών των απασχόλησης γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του
προσφέροντος και δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
λαμβανομένου υπόψη ότι κατά το άρθρο 2.4.6 της Διακήρυξης δεν
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς η υπέρβαση του
προϋπολογισμού της σύμβασης, με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι
προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους;
(στ) ποια τιμή υποχρεούνται να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική φόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ οι διαγωνιζόμενοι : την τιμή ωριαίας χρέωσης ή το
«συνολικό προσφερόμενο τίμημα».

Λ ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

«Στην 2η Σειρά Απαντήσεων σε Ερωτήματα (αρ.πρω. 1230-2020-03213/11-3-2020), στην Ερώτηση του Β Οικονομικού Φορέα με αρ. 1. β'
υποερώτημα, δώσατε απάντηση που διαλαμβάνει για τη φύση της
συμβατικής σχέσης του δικηγόρου με κάθε έναν από τους δύο
προσφέροντες οικονομικούς φορείς. Κάνατε αναφορά στον όρο 2.2.3.3
περ. γ’ της Διακήρυξης για την περίπτωση επαρκώς εύλογων ενδείξεων
στρέβλωσης του ανταγωνισμού και στον όρο 2.4.6 περ. δ’ για την
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, χωρίς όμως να
διευκρινίζεται στην απάντηση, εάν είναι δυνατό τελικά οικονομικός
φορέας να συμμετέχει ως μέλος ένωσης σε ένα Τμήμα με έναν
οικονομικό φορέα, και σε διαφορετικό Τμήμα, ως μέλος ένωσης με
διαφορετικό οικονομικό φορέα. Η αρχή του αποτελεσματικού
ανταγωνισμού στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, όμως, δεν
απαγορεύει την συμμετοχή διαφορετικών οικονομικών φορέων, όπως
ενώσεις, με εν μέρει κοινά μέλη, σε διαφορετικά τμήματα διαγωνισμών.
Παρακαλούμε θα θέλαμε τη διευκρίνισή σας στα εξής: 1. Εάν είναι
δυνατό σε δικηγόρο (ο α δικηγόρος για παράδειγμα), που συμμετέχει σε
ένωση με άλλο δικηγόρο (ο β δικηγόρος για παράδειγμα) και υποβάλει
προσφορά για ένα τμήμα, π.χ. το Τμήμα 3 (ποινικό δίκαιο), εάν μπορεί ο
εν λόγω δικηγόρος (ο α), να συμμετάσχει με άλλο δικηγόρο (ο γ για
παράδειγμα), σε άλλο τμήμα, π.χ. το Τμήμα 4 (διοικητικό δίκαιο).
Δηλαδή στο Τμήμα 3 εάν μπορεί να συμμετέχουν ως ένωση οι δικηγόροι

Λ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Στην εν λόγω απάντηση επισημάνθηκε ο ρητός όρος της Διακήρυξης (2.4.6 περ.
δ΄) κατά τον οποίο για την περίπτωση ανταγωνιστικών μεταξύ τους προσφορών
προβλέπεται η απόρριψή τους «στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων
με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων». Αναφορικά δε, με τον όρο
2.2.3.3 περ. γ’ της Διακήρυξης για την περίπτωση επαρκώς εύλογων ενδείξεων
στρέβλωσης του ανταγωνισμού, σημειώνεται ότι οι εύλογες ενδείξεις
στρέβλωσης του ανταγωνισμού μπορούν να προκύπτουν μετά την συγκεκριμένη
αξιολόγηση των προσφορών, δηλαδή επί πραγματικών και όχι θεωρητικών
δεδομένων.

α και β, και στο Τμήμα 4, εάν μπορεί να συμμετέχουν οι δικηγόροι α και
γ. 2. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, να προσδιορίσετε πώς προκύπτει η
στρέβλωση του ανταγωνισμού όταν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν
σε διαφορετικά τμήματα, σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στη
Διακήρυξη.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.
Aκριβές αντίγραφο
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