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Αθήνα, 24/04/2019
Αρ. πρωτ.4185/ΠΤ
Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού σε δύο τμήματα με αριθμ. πρωτ. 2757/ΠΤ/13-03-2019 για τη
σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του
έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»
Αναφορικά με την Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε τις παρακάτω
απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα.
1. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.: 4182/24-04-2019
Στην παράγραφο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
κάθε τμήματος- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, αναφέρεται η φράση ‘’τα εν
λόγω δικαιολογητικά’’.
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ότι αναφέρεστε στα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, καθώς και ότι τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά
ΔΕΝ απαιτείται να υποβληθούν στη φάση της συμμετοχής, αλλά μόνο στη φάση της
κατακύρωσης.
Απάντηση
Τα εν λόγω δικαιολογητικά είναι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που εμπεριέχονται
στην παράγραφο 2.2.9.2 του τεύχους διακήρυξης
Επισημαίνουμε όμως ότι σύμφωνα με την ίδια παράγραφο:
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Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων κάθε τμήματος και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
και κατά τη σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν.
4412/2016.
Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα δικαιολογητικά του
Άρθρου 80 του Ν.4412/2016 που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας πρέπει να
καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, τον χρόνο της υποβολής των
δικαιολογητικών του Άρθρου 80 Ν. 4412/2016, καθώς και τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης.
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