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ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: «Παροχι Διευκρινίςεων».
ΧΕΣ.: α) Ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) - (ΦΕΚ Α’ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
β) Η υπ’ αρικμ. πρωτ. 2832.9/61776/29-08-2017 Απόφαςθ Διενζργειασ Ηλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ
για τθν Προμικεια ειδϊν για τθν «Αναβάκμιςθ Ελλθνικοφ Δορυφορικοφ Εντοπιςμοφ για αποςτολζσ Ζρευνασ και
Διάςωςθσ – υμμετοχι ςτο ςφςτθμα MEOSAR του διεκνοφσ Προγράμματοσ COSPAS – SARSAT (MEOSAR)»,
προχπολογιςκείςασ αξίασ #7.200.000,00# ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ» (αρικμόσ διακιρυξθσ:
08/2017 – Αρικμόσ υςτιματοσ 44205).
γ) Σο από 18-09-2017 αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων που υπεβλικθ μζςω ΕΗΔΗ.
Με τo ανωτζρω (γ) ςχετικό τζκθκαν μζςω ΕΗΔΗ τα ακόλουκα αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων:
1. «Πζραν των όςων ρθτά ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ, τα ςφμφωνα με τον όρο 3.2 τθσ Διακιρυξθσ
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία κατακφρωςθσ πρζπει να φζρουν θμερομθνία προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ
υποβολισ τθσ προςφοράσ και εάν ναι πόςων θμερϊν; Μποροφν να φζρουν θμερομθνία ίδια με αυτι τθσ
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι ακόμα και μεταγενζςτερθ αυτισ;»
ε απάντθςθ ανωτζρω ερωτιματοσ παρζχεται θ ακόλουκθ διευκρίνιςθ:
φμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτθν αρικ. 08/2017 διακιρυξθ (ςυςτθμικόσ αρικμόσ 44205), ιδίωσ τα
άρκρα 2.2.8.2. και 3.2 αυτισ, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρκρων 73, 74 και 80 του ν. 4412/2016,
προκφπτει ότι δεν υπάρχει γενικόσ κανόνασ για τθν θμερομθνία που πρζπει να φζρουν τα δικαιολογθτικά και
ςτοιχεία κατακφρωςθσ εν ςυνόλω, αλλά μόνο ςυγκεκριμζνα από αυτά τα δικαιολογθτικά, όπωσ αναφζρονται
ςτον νόμο και τθ διακιρυξθ, όπωσ ενδεικτικά θ υπεφκυνθ διλωςθ για τουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ *βλ.
όρο 2.2.8.2. υποπαράγραφο Β.1. β) διακιρυξθσ, ςφμφωνα με το οποίο πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ των
τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ+ και τα δικαιολογθτικά περί ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν των ανωνφμων εταιρειϊν *βλ. όρο
2.2.8.2. υποπαράγραφο Β.1. γ) όπου αναφζρεται ότι τα ςτοιχεία από το βιβλίο μετόχων κα πρζπει να είναι όπωσ
ιταν το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ+, κ.λ.π. υνεπϊσ, για
δικαιολογθτικά που δεν προβλζπεται κάτι διαφορετικό ςτθ νομοκεςία ι τθ διακιρυξθ δεν υπάρχει χρονικόσ
περιοριςμόσ ωσ προσ το χρόνο ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Πζραν τοφτου, ςφμφωνα και με τον
όρο 3.2 τθσ διακιρυξθσ 08/2017 προκειμζνου διαςφαλιςτεί θ ςυμφωνία των δθλωκζντων με το ΕΕΕ με τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ οφτωσ ϊςτε να μθν καταπζςει θ εγγυθτικι ςυμμετοχισ, προβλζπεται ρθτά ότι «Σε
περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ
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οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθ διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του», ϊςτε αν υπάρξει κάποια οψιγενισ μεταβολι αυτι κα πρζπει να δθλωκεί.
2.
«Στον όρο Β.3. ςτθ ςελίδα 33 τθσ Διακιρυξθσ και ςτθν υποςθμείωςθ 19 γίνεται λόγοσ για δικαιολογθτικά
που ςυμπλθρϊνουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ τελευταίασ
τριετίασ. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν από τον ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό οικονομικό
φορζα;»
ε απάντθςθ ανωτζρω ερωτιματοσ παρζχεται θ ακόλουκθ διευκρίνιςθ:
Είναι ςαφζσ από τον όρο Β.3. του άρκρου 2.8.2.2 τθσ διακιρυξθσ 08/2017, ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ι
αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων υποβάλλονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
οικονομικοφσ φορείσ προσ απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ βάςει του άρκρου 2.2.5
τθσ διακιρυξθσ. Η υποςθμείωςθ 19 επεξθγεί τθν κζςθ του όρου Β.3 από τθν ανακζτουςα αρχι, δθλαδι τθν
Τπθρεςία μασ, είναι δθλαδι ουςιαςτικά οδθγία προσ τθν ανακζτουςα αρχι και αναφζρει το ςκεπτικό υπό το
οποίο τζκθκε ο όροσ Β.3., δεν αναιρεί ωςτόςο το γεγονόσ ότι τα δικαιολογθτικά αυτά προςκομίηονται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ.
3.
«Στον όρο Β.4. ςτθ ςελίδα 33 τθσ Διακιρυξθσ και ςτθν υποςθμείωςθ 21 γίνεται λόγοσ για δικαιολογθτικά
που ςυμπλθρϊνουν τα δικαιολογθτικά τεχνικισ ικανότθτασ. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν
από τον ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό οικονομικό φορζα;»
Είναι ςαφζσ από τον όρο Β.4. του άρκρου 2.8.2.2 τθσ διακιρυξθσ 08/2017, ότι τα δικαιολογθτικά που
αποδεικνφουν τθν τεχνικι ικανότθτα υποβάλλονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
οικονομικοφσ φορείσ προσ απόδειξθ τθσ τεχνικισ τουσ ικανότθτασ βάςει του άρκρου 2.2.6 τθσ διακιρυξθσ. Η
υποςθμείωςθ 21 επεξθγεί τθν κζςθ του όρου Β.4 από τθν ανακζτουςα αρχι, δθλαδι τθν Τπθρεςία μασ, είναι
δθλαδι ουςιαςτικά οδθγία προσ τθν ανακζτουςα αρχι και αναφζρει το ςκεπτικό υπό το οποίο τζκθκε ο όροσ
Β.4., δεν αναιρεί ωςτόςο το γεγονόσ ότι τα δικαιολογθτικά αυτά προςκομίηονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςι ςασ και τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI
DIAMANTOPOULOU
Ημερομηνία: 2017.09.29 13:36:23 EEST
Αιτία: Ακριβές αντίγραφο

ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείσ για υποβολι προςφοράσ ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικμ. 08/2017 Διακιρυξθσ
ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Αρικμόσ υςτιματοσ 44205).
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