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ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 136579  
ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ  

 
Για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις ανά ερώτηση ως υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα.  
 
Ερώτηση  
Παρακαλώ όπως αναφέρετε με ακρίβεια το ποσό σε € που απαιτείται για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
 
Απάντηση 
Στη παράγραφο 2.2.2 εγγύηση συμμετοχής (σελ. 14) αναφέρεται σαφώς : «… 2% επί του προϋπολογισμού της 
διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ…», δηλαδή : €130.000 x 2% = €2.600.  
 
Ερώτηση  
Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το ποσό της δαπάνης για την δημοσίευση του εν λόγω διαγωνισμού 
στον Ελληνικό Τύπο.  
 
Απάντηση  
Για το σύνολο των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό τύπο η δαπάνη που επιβαρύνει τον ανάδοχο ανέρχεται στη 
τάξη μεγέθους των 700 ευρώ.  
 
Ερώτηση 
Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα 
απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.4.  
 
Απάντηση  
Κατά την υποβολή της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται αναλυτικά στη παρ. 2.4.3.1 (σελ. 35) που περιλαμβάνει και έγγραφα της παραγράφου 2.2.4 
καθώς και όσα στοιχεία αναφέρονται στη διακήρυξη.  
 
 
Ερώτηση 
Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι κατά το στάδιο της υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα δεν 
απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5 πλην του δικαιολογητικού 3. που αφορά στην 
πιστοληπτική ικανότητα με βεβαίωση τραπέζης .  
 
Απάντηση 
Τα στοιχεία χρηματοοικονομικής επάρκειας (1) και (2) δηλώνονται υπεύθυνα στο ΕΕΕΣ και κατά το στάδιο προ 
της υπογραφής της σύμβασης απαιτείται να κατατεθούν (ισολογισμοί ΦΕΚ σύστασης κτλ). Το στοιχείο (3) –
πιστοληπτική ικανότητα- αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη (παρ. 2.2.5 σελ. 19) ότι απαιτείται να κατατεθεί με 
την υποβολή της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου.  
 
 
  
 
 



 

Σελίδα 2 από 3 

 
 

Ερώτηση  
Στο άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης αναφέρετε ότι το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων κρίνονται 
κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΤΕΥΔ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1 , ενώ σύμφωνα με 
την τελευταία το ΕΕΕΣ είναι το προβλεπόμενο δικαιολογητικό συμμετοχής . Παρακαλώ όπως αποσαφηνίσετε το 
ισχύον .  
 
 Απάντηση 
Είναι προφανές ότι το ΕΕΕΣ είναι το προβλεπόμενο δικαιολογητικό συμμετοχής. Αυτό άλλωστε έχει αναρτηθεί 
με τα έγγραφα της διακήρυξης. Ο ορισμός ΤΕΥΔ αναφέρεται εκ παραδρομής.  
 
 
Ερώτηση 
Στην παρ. 2.2.9.1 αναφέρετε ότι ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και τις 
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ , ωστόσο αυτό δεν είναι προαπαιτούμενο ούτε επιβάλει την απόρριψη της 
προσφοράς του οικ. Φορέα εάν δεν υποβληθεί . Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε .  
  
Απάντηση 
Αν ο διαθέσιμος χώρος στο ΕΕΕΣ δεν επαρκεί για τη πλήρη –κατά τη κρίση του υποψηφίου αναδόχου- 
απάντηση τότε μπορεί να παρέχει αναλυτικότερες πληροφορίες από το ΕΕΕΣ με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης 
ψηφιακά υπογεγραμμένης, χωρίς ακριβώς αυτό να είναι αναγκαίο ή υποχρεωτικό.  
 
Ερώτηση 
Το ΕΕΕΣ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικ. Φορέα και δεν απαιτείται η υπογραφή του από τα 
μέλη του Δ.Σ ή από πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης . Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε.  
 
Απάντηση 
Ισχύει από την Νομοθεσία (άρθρο 28 Ν.4782/2021 ως προσθέτει άρθρο 79Α στον Ν.4412/2016).  
 
Ερώτηση  
Στο άρθρο 2.3 αναφορικά με το κριτήριο 1 , παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας ότι το πελατολόγιο αποτελεί 
στοιχείο εμπιστευτικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό θα θέλαμε να γίνει αποδεκτό να μην συμπεριληφθεί 
στην Τεχνική προσφορά μας αλλά σε ξεχωριστό αρχείο το οποίο θα έχει τον χαρακτηρισμό του « 
εμπιστευτικού» Επιπλέον παρακαλώ όπως διευκρινιστεί εάν απαιτείται η προσκόμιση συμβάσεων δημοσίου ή 
ιδιωτικού τομέα κατά την υποβολή της προσφοράς δεδομένου ότι κυρίως για τον ιδιωτικό τομέα τηρούνται 
συμβάσεις εμπιστευτικότητας και δεν δύναται η κοινοποίηση τους σε τρίτους. Παρακαλώ όπως μας 
ενημερώσετε εάν γίνεται αποδεκτή μια πλήρης αναφορά και περιγραφή των έργων που έχουμε υλοποιήσει με 
πελάτες , χωρίς την προσκόμιση συμβάσεων για τους ανωτέρω λόγους .  
 
Απάντηση  
Το πελατολόγιο μπορεί να αναρτηθεί ως παράρτημα της τεχνικής προσφοράς σε ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή 
PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο και με την επιλογή του χαρακτηρισμού «Εμπιστευτικό» που διαθέτει το ΕΣΗΔΗΣ.  
Για τις δημόσιες συμβάσεις αρκεί μια αναγραφή του τίτλου και ο ΑΔΑΜ από το ΚΗΜΔΗΣ και θα αναζητηθούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).  
Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να έχει στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία –εκείνα κατά τη κρίση του υποψήφιου 
αναδόχου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης- ώστε να αξιολογήσει και βαθμολογήσει τη κάθε 
προσφορά. Τα στοιχεία πρέπει να αποδεικνύονται σε κάθε περίπτωση.  Άλλωστε σύμφωνα με τη παρ. 2.1.6 
(σελ. 13) η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατ΄επέκταση 
εφαρμόζει την αρχή της εμπιστευτικότητας.  
 
 
 
 
 



 

Σελίδα 3 από 3 

 
 

 
Ερώτηση  
Στο άρθρο 2.4.4 – Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική Προσφορά , παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τι εννοείτε με 
τον όρο ποσοστό έκπτωσης και πως θα αποτυπωθεί η τιμή προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ. Παρακαλώ όπως δώσετε κάποιο παράδειγμα για την κατανόηση του.  
 
Απάντηση  
Σύμφωνα με το Παράρτημα IV της διακήρυξης (σελ. 57) αναφέρεται με σαφήνεια ότι το συνολικό εκτιμώμενο 
κόστος είναι αυτό που θα εισαχθεί σε μία γραμμή στην οικονομική προσφορά του ΕΣΗΔΗΣ.  
Ο υποψήφιος ανάδοχος σε έντυπο οικονομικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή PDF, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο θα αναφέρει το πίνακα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης καθώς και τις τιμές και 
τα στοιχεία όπως αναφέρεται στην παρ. 2.4.4 (σελ. 36) της διακήρυξης.  
 
Ερώτηση 
Επιπροσθέτως στον Πίνακα Οικ. Προσφοράς του Παραρτήματος ΙV ζητείται να δοθεί service fee ανά κατηγορία, 
σε ποια στήλη του Πίνακα θα αναγραφεί ? Το εκτιμώμενο κόστος ανά είδος του Πίνακα σε τι αφορά, στο 
service fee ? Παρακαλώ όπως αποσαφηνίσετε. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος είναι το άθροισμα του service 
fee ανά κατηγορία ή κάτι άλλο, το ποσοστό έκπτωσης σε τι αφορά, που υπολογίζεται και πώς αποτυπώνεται ? 
παρακαλώ να αποσαφηνιστούν τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς με παραδείγματα ει δυνατόν  
 
Απάντηση  
Στο πίνακα του Παραρτήματος συμπληρώνονται τελικές τιμές σε € που περιλαμβάνουν –όπως αναφέρεται 
ρητά- όλες τις κρατήσεις, τα service fees, τέλη, πάσης φύσεως  επιβαρύνσεις, άλλοι φόροι υπέρ τρίτων –όχι 
ΦΠΑ-.  
Τα στοιχεία που αναφέρονται στη παράγραφο 2.4.4 της διακήρυξης είναι ποσοστά για το service fee.  
 
Ερώτηση  
Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής, άρθρο 5.1 παρακαλώ όπως διευκρινίσετε σε πόσες μέρες μετά την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών διενεργείται η πληρωμή.  
 
Απάντηση  
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», υποπαράγραφος Ζ.5 «Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημόσιων Αρχών» και δεν 
υπερβαίνει τα όρια των τριάντα (30) ημερών με την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί πλήρως και ορθώς όλα τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση. Η Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζει τη νομοθεσία και δεν έχει 
πρακτική καθυστερήσεων πληρωμών.  
 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν πλήρως οι όροι και οι προδιαγραφές της διακήρυξης της διαδικασίας ανάθεσης, ενώ οι 
παρεχόμενες διευκρινήσεις δεν μεταβάλλουν όρους ή προϋποθέσεις συμμετοχής ή άλλους γενικούς και 
ειδικούς όρους που ισχύουν.  
 
 

Για την Αναθέτουσα Αρχή  
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