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Διευκρινίσεις επί του Τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«Παροχή Υπηρεσιών λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού των
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»
Αναφορικά με τη Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε τις παρακάτω
απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα/αιτήματα.

Ερώτηση 1 :
«Κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς στον Φάκελο «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ως δικαιολογητικά μόνο η Εγγυητική Επιστολή
Συμμετοχής και το ΤΕΥΔ;»

Απάντηση:
Ως δικαιολογητικά συμμετοχής κατατίθενται μόνο το ΤΕΥΔ και η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής. Στον ίδιο φάκελο, κατατίθεται επιπλέον και η τεχνική προσφορά.

Ερώτηση 2 :
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 υποβάλλονται μόνο
στα δικαιολογητικά κατακύρωσης;

Απάντηση:
Ναι, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2. υποβάλλονται κατά το
στάδιο κατακύρωσης.
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Ερώτηση 3 :
Στην παράγραφο 2.4.3.1. αναφέρεται ότι το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά. Ισχύει ή
αναφέρεται εκ παραδρομής;

Απάντηση:
Εκ παραδρομής έχει γίνει η αναφορά σε ψηφιακή υπογραφή. Δεδομένης της
υποβολής έντυπου φακέλου, το ΤΕΥΔ θα πρέπει να φέρει φυσική υπογραφή.

Ερώτηση 4 :
Στο Παράρτημα ΙΙΙ-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς αναφέρεται στην στήλη 3
του Πίνακα 1 «Τύπος». Προσδιορίστε μας τι να αναγράψουμε στην συγκεκριμένη
στήλη.

Απάντηση:
Στη συγκεκριμένη στήλη, ως «Τύπος» είναι «Μήνες». Στην επόμενη στήλη,
αναφέρεται ο αριθμός των Μηνών, οκτώ (8).

Ερώτηση 5:
«Το υπόδειγμα του ΤΕΥΔ που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΥΤΕ ΑΕ
παρουσιάζει προβλήματα στην συμπλήρωσή του. Είναι εφικτό να αναρτηθεί σε
καλύτερο φορμάτ το συγκεκριμένο ΤΕΥΔ;»

Απάντηση:
Το αίτημά σας θα εξυπηρετηθεί άμεσα, με ανάρτηση του αρχείου “Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)”
σε μορφή .xml ταυτόχρονα με την κοινοποίηση του παρόντος στην ιστοσελίδα μας.

Ερώτηση 6:
Επειδή αφενός αναφέρεται στη Διακήρυξη, στη σελίδα 23 στο άρθρο-παραγρ. 2.2.6.
ότι «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρόυσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) κατά τη
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διάρκεια των τελεθταίων τριών (3) ετών (2017,2018,2019), να υλοποιούν ή να έχουν
υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο σε αντιστοιχία με το αντικείμενο του προς
ανάθεση έργου, συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του
προϋπολογισμού της παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ», αφετέρου
αναφέρεται στη Διακήρυξη, στη σελίδα 31 στο άρθρο-παραγρ. 2.2.9.2.-Β4-Πίνακας
α.1. ότι: «Η σχετική εμπειρία αποδεικνύεται σε περίπτωση υλοποίησης έργων από
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής ή πρωτόκολλο
παραλαβής Δημόσιας Αρχής […]», παρακαλώ επιβεβαιώστε, δεδομένου ότι η
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων
μπορεί κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω να καλυφθεί και από το έργο το οποίοι
αυτοί «υλοποιούν», ότι το αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης έργου
δυνάμει της οποίας αυτό υλοποιείται, μαζί με την απόφαση ανάθεσης αυτού,
συνιστά «ανάλογο πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής», το οποίο αποδεικνύει την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα.

Απάντηση:
Στην περίπτωση που το προς απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
έργο, βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης, το αντίγραφο της υπογεγραμμένης
σύμβασης μαζί με την απόφαση ανάθεσης του έργου, συνιστά «ανάλογο
πιστοποιητικό Δημόσιας αρχής» και γίνεται δεκτό. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω
έγγραφα, προσκομίζονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

Με εκτίμηση

Αριστείδης Σωτηρόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
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