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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 980/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗMATA ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

Στο άρθρο 16. Εμπειρία Προμηθευτή (Ανάδοχος) / 

Κατασκευαστή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 

αναφέρεται ότι :  

«Ο προμηθευτής (ανάδοχος) θα πρέπει να καταθέσει τα 

ακόλουθα: 16.1. Γενικό κατάλογο πελατών του προμηθευτή στον 

οποίο θα αναφέρονται όλα τα εγκατεστημένα, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, ίδια ή αντίστοιχα συγκροτήματα.  

16.2. Στοιχεία για την οργάνωση και την επάνδρωση της 

υπηρεσίας Παροχής Συντήρησης και Επισκευών στην Ελλάδα.» 

 

Παρακαλούμε όπως, μας διευκρινίσετε αν τα παραπάνω 

απαιτείται να υποβληθούν από όλους τους συμμετέχοντες κατά το 

στάδιο υποβολής προσφορών ή αν απευθύνονται μόνο στον 

προσωρινό ανάδοχο και θα υποβληθούν από αυτόν κατά το 

Στο άρθρο 2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών και συγκεκριμένα στο άρθρο 

2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά, αναφέρεται ότι: 

«Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 
“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται.  
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν: 
… (δ) Τεχνική προσφορά, από την οποία θα προκύπτει ότι πληρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές του Παραρτήματος Α». 

Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν όσα ορίζονται 

στα 16.1. & 16.2. του Παραρτήματος «Α» κατά το στάδιο υποβολής 

προσφορών, στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τους. 
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στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου; 

Στο άρθρο 17. Χρόνος Παράδοσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, αναφέρεται ότι:  
 
«17.2. Ο προμηθευτής (ανάδοχος) θα πρέπει να αναφερθεί 
αναλυτικά στο χρονοδιάγραμμα προμήθειας και εγκατάστασης 
των Ψυκτών.» 
 
Παρακαλούμε όπως, μας διευκρινίσετε αν το παραπάνω 
απαιτείται να υποβληθεί από όλους τους συμμετέχοντες κατά το 
στάδιο υποβολής προσφορών ή αν απευθύνεται μόνο στον 
προσωρινό ανάδοχο και θα υποβληθεί από αυτόν κατά το 
στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου; 
 
 

Στο άρθρο 2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών και συγκεκριμένα στο άρθρο 

2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά, αναφέρεται ότι: 

«Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 
“Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται.  
Ειδικότερα, οι οικονομικοί φο ρείς υποβάλλουν: 
… (δ) Τεχνική προσφορά, από την οποία θα προκύπτει ότι πληρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές του Παραρτήματος Α». 

Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν όσα ορίζονται 

στο 17.2. του Παραρτήματος «Α» κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, στον 

φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τους. 

 

Για την Ε.Α.Β. Α.Ε. 
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