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  1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιο οικονομικό φορέα για το 
Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις: 

 
Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Στην παράγραφο 5 του ΓΟ-11 

αναφέρετε «Μετά την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
τυχόν ασκηθείσας προσφυγής, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει προς 
τους προεπιλεγέντες υποψηφίους 
πρόσκληση για υποβολή προσφοράς ή 
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση ή 
συμμετοχής στο επόμενο στάδιο του 
ανταγωνιστικού διαλόγου.» 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε 
να διευκρινιστεί αν καταθέτουμε 
οικονομική προσφορά μαζί με τα 
έγγραφα Αξιολόγησης των 
Δικαιολογητικών Επιλογής. Ή 
αποστέλλουμε την οικονομική 
προσφορά σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία σε δεύτερη φάση; 

Κατά την 1η Φάση του Διαγωνισμού 10/2020 (Ποιοτική 
Επιλογή), που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις τις 
ΓΔΑΕΕ την 09 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 10:00, 
κατατίθενται μόνο τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής 
που αναφέρονται στον ΕΟ-9. Οι προσφορές 
(οικονομική και τεχνική) των υποψήφιων  οικονομικών 
φορέων θα κατατεθούν κατόπιν απόφασης που θα 
εκδώσει η ΓΔΑΕΕ και μετά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που θα 
καταθέσουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. 

 

2. Στον ΕΟ-15.1 αναφέρεται: «Ο φάκελος 
προσφοράς κατατίθεται σε ένα (1) 
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, στα 
οποία θα αναγράφονται ευκρινώς: 

15.1.1 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με 
κεφαλαία γράμματα. 

15.1.2 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας 
που διενεργεί το διαγωνισμό. 

15.1.3 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

15.1.4 Η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Καταρχήν να διευκρινιστεί ότι η ΠΡΟΣΦΟΡΑ των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων αποτελείται από την 
Οικονομική και Τεχνική Προσφορά. Κατόπιν των 
παραπάνω, για λόγους ομοιομορφίας, χωρίς όμως να 
είναι κριτήριο απόρριψης, κάθε οικονομικός φορέας 
δύναται να καταθέσει δυο (2) κλειστούς φακέλους όπου 
ο μεν να αναγράφει «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ» και ο δε «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Μέσα σε καθένα από τους ανωτέρω 
φακέλους θα υφίστανται δύο (2) επιπλέον κλειστοί 
φάκελοι όπου στον πρώτο θα αναγράφεται 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και στο δεύτερο «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».  
Επίσης κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών 
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Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
15.1.5 Τα στοιχεία του αποστολέα.» 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε 
να διευκρινιστεί αν στον κάθε φάκελο 
μήπως πρέπει να αναγράφουμε 
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»; Ή τα 
αντίγραφα συμπεριλαμβάνονται στον 
ίδιο φάκελο;  

ποιοτικής επιλογής, χωρίς όμως να είναι κριτήριο 
απόρριψης, δύναται να κατατεθούν δύο ξεχωριστοί 
φάκελοι, όπου ο μεν πρώτος να αναγράφει 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και ο δε δεύτερος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».  
Σε κάθε περίπτωση τα έγγραφα που θα βρίσκονται 
μέσα στους φακέλους των αντιγράφων να έχουν 
ευκρινή ένδειξη ότι είναι αντίγραφα. 
Επιπλέον θα ήταν θεμιτό, κάθε φορά που κατατίθεται 
ένας φάκελος, είτε κατά τη φάση την ποιοτική επιλογή 
είτε κατά τη φάση της κατάθεσης προσφορών, να 
διαθέτει κατάλογο περιεχομένων με σαφή παραπομπή 
στα έγγραφα που περιέχει ο φάκελος. 

3. Στον ΕΟ-9.3 αναφέρεται «Η 
χρηματοοικονομική επάρκεια του 
Υποψηφίου (Έλληνα πολίτη ή 
αλλοδαπού) καθορίζεται με δήλωση 
περί του ολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών και περί του κύκλου εργασιών 
του τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί 
το αντικείμενο της προμήθειας για τα 
τρία (3) το πολύ τελευταία διαθέσιμα 
οικονομικά έτη, ανάλογα με την 
ημερομηνία ίδρυσης ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
στο μέτρο που οι πληροφορίες σχετικά 
με τους εν λόγω κύκλους εργασιών είναι 
διαθέσιμες. Το ύψος του κύκλου 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών 
του Υποψηφίου, θα πρέπει για κάθε 
έτος, να υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα αξία των ειδών για 
τα οποία πρόκειται να υποβάλλει 
προσφορά.» 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε 
να διευκρινιστεί αν η αξίας της 
υποβληθείσας προσφοράς δε πρέπει να 
υπερβαίνει το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ύψος του 
κύκλου εργασιών του φορέα για τα 3 
τελευταία διαθέσιμα έτη; Ή η αξία της 
προσφοράς δε πρέπει να υπερβαίνει το 
κύκλο εργασιών του φορέα στο 
συναφές αντικείμενο της σύμβασης (δλδ 
κύκλος εργασιών μόνο στο τομέα των 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) για τα 3 τελευταία 
έτη. 

Η αξία της προσφοράς, δεν συνδέεται με τον κύκλο 
εργασιών του ΕΟ-9.3., που αφορά την ποιοτική 
επιλογή. Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
προσκληθεί για να υποβάλει προσφορά, το ύψος 
αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα αξία των υλικών της συμφωνίας 
πλαίσιο. 
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 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 
 
Ακριβές Αντίγραφο Θεόδωρος Λάγιος 
 Γενικός Διευθυντής 
  
  
Ανχης (ΠΖ) Γεώργιος Παπανικολόπουλος   
Επιτελής ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ  
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