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1.
Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιους οικονομικούς φορείς για
τον Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
Α/Α

Ερώτημα

Απάντηση

1.

Παρακαλούμε
όπως
επιβεβαιώσετε ότι στον εν θέματι
διαγωνισμό
ισχύουν
τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 78
του Ν.3978/2011 παρ.1 κι
επομένως επιτρέπεται σε έναν
οικονομικό φορέα που επιθυμεί
να συμμετάσχει εκ νέου, στη
φάση υποβολής δικαιολογητικών
συμμετοχής κι έχει καταθέσει σε
προηγούμενη
συμμετοχή σε
διαγωνισμό δικαιολογητικά που η
ισχύς τους δεν έχει λήξει να
επικαλεστεί αυτά χωρίς να
απαιτείται να υποβάλλει εκ νέου
ολόκληρο
τον
φάκελο
δικαιολογητικών
ποιοτικής
επιλογής.

Η δεύτερη δημοσίευση της προκήρυξης
του διαγωνισμού 04/2018 διενεργείται
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου
56 (παράγραφος 5) του Ν.3978/2011 και
ως εκ τούτου οι υποψήφιοι που
επιλέγησαν από την πρώτη δημοσίευση
και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν από
την δεύτερη δημοσίευση προσκαλούνται
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του ιδίου
νόμου. Συναφώς οι υποψήφιοι που
επιλέγησαν από την αρχική δημοσίευση
δεν απαιτείται να υποβάλλουν εκ νέου τον
φάκελο
δικαιολογητικών
ποιοτικής
επιλογής, καθόσον έχουν ήδη προκριθεί
στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας,
του
ανταγωνιστικού
διαλόγου.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για
δεύτερη
δημοσίευση
διαγωνισμού χωρίς αλλαγή των
όρων της αρχικής διακήρυξης
παρακαλούμε
όπως
επιβεβαιώσετε ότι ισχύει και
εφαρμόζεται όλη η κείμενη
νομοθεσία και νομολογία που
αφορά τους επαναληπτικούς
διαγωνισμούς.

Δεν
πρόκειται
για
επαναληπτικό
διαγωνισμό, καθόσον σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Άρθρου 56 (παράγραφος
5) του Ν.3978/2011 πρόκειται για
αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας,
προκειμένου με την δεύτερη δημοσίευση
της προκήρυξης να εξασφαλιστεί, στο
πλαίσιο του πραγματικού ανταγωνισμού,
μεγαλύτερος
αριθμός
κατάλληλων
υποψηφίων.
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3.

Παράκληση
όπως
μας
ενημερώσετε κατά πόσο θα
μπορούσε να μας επιστραφεί ο
φάκελος των δικαιολογητικών
ποιοτικής επιλογής που έχει ήδη
κατατεθεί
και
αξιολογηθεί,
λαμβάνοντας
υπόψη
την
ακύρωση
της
διαγωνιστικής
διαδικασίας και της εκ νέου
προκήρυξής της. Παράκλησή μας
είναι όπως μας επιστραφεί,
ούτως ώστε κάποια εκ των
κατατεθέντων
εγγράφων
χρησιμοποιηθούν στην εκ νέου
υποβολή του ενδιαφέροντος της
εταιρείας μας για συμμετοχή στο
συγκεκριμένο διαγωνισμό.»

Ακριβές Αντίγραφο

Αντχος (Μ) Μιχαήλ Λεβεντάκης ΠΝ
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος
οικονομικός φορέας συμμετείχε με την
αρχική
δημοσίευση
στον
υπόψη
διαγωνισμό και δεν έγινε αποδεκτός ο
φάκελος των δικαιολογητικών ποιοτικής
επιλογής και επιθυμεί την εκ νέου
συμμετοχή του στον εν λόγω διαγωνισμό
τότε σύμφωνα με το άρθρο 78
(παράγραφος 1) του Ν.3978/2011 ισχύει
ότι: [..«Τα δικαιολογητικά ποιοτικής
επιλογής, με εξαίρεση τις εγγυητικές
επιστολές,
επιτρέπεται
να
μην
υποβάλλονται εκ νέου, εφόσον έχουν
κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην
αναθέτουσα αρχή και βρίσκονται ακόμα εν
ισχύ. Περί τούτου πρέπει να γίνεται ρητή
μνεία στην προσφορά.»...]
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