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ΕΡΩΤΗΜΑ 1 
Η Παράγραφος 4.1 (β) του άρθρου 1 της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού αναφέρει περιπτώσεις 
που ο Οικονοµικός Φορέας (Προσφέρων) δεν πρέπει να βρίσκεται ή να έχει υπαχθεί, 
προκειµένου να µην αποκλείεται η συµµετοχή του από την διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης (∆ιαγωνισµό). 
Στο άρθρο 18 (Αποδεικτικά Μέσα Ποιοτικής Επιλογής) παράγραφος 3.3 αναφέρονται αρχές 
που εκδίδουν µερικά από τα σχετικά πιστοποιητικά της προηγούµενης παραγράφου.  
∆εδοµένου ότι πρέπει ο κάθε διαγωνιζόµενος να κατέχει όλα τα αναφερόµενα πιστοποιητικά µε 
ηµεροµηνία έκδοσης που προηγείται εκείνης της κατάθεσης των προσφορών, µπορείτε να µας 
ενηµερώσετε ποιά από τα ζητούµενα πιστοποιητικά εκδίδονται και από ποιές αρχές, 
προκειµένου να τα εκδώσουµε έγκαιρα;  
Εξάλλου, όσα δεν εκδίδονται θα πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του 
νοµίµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου και επίσηµη δήλωση της δηµόσιας αρχής ότι τα εν 
λόγω έγγραφα δεν εκδίδονται.  
Μπορείτε να µας ενηµερώσετε, εάν εκδίδονται πιστοποιητικά περί αναστολής των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή εάν βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία; Και από ποιά αρχή; 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 
Για τις εταιρείες που εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα µόνα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη 
∆ιακήρυξη για τη διαπίστωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 4.1.β του 
Άρθρου 10 της ∆ιακήρυξης είναι τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.3 του Άρθρου 18, όπου 
αναφέρονται και οι αρχές έκδοσής των. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2 
Στην παράγραφο 3.5 του άρθρου 18 της ∆ιακήρυξης αναφέρεται: «Για τις λοιπές περιπτώσεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 10, υποβάλλεται επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου του ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισµού.» 
Μπορείτε να µας διευκρινίσετε την λέξη επικαιροποιηµένη;  
Συγκεκριµένα, σε ποια φάση  (πότε ακριβώς) γίνεται η ∆ήλωση πριν το διαγωνισµό ή µετά;  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
 
Η έννοια «επικαιροποιηµένη» αναφέρεται στα δικαιολογητικά το επόµενου εδαφίου της παραγράφου 3.5 
του Άρθρου 18, τα οποία αποτελούν δικαιολογητικά κατακύρωσης, αλλά πρέπει να έχουν εκδοθεί από τα 
αρµόδια επιµελητήρια και φορείς και να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του ιδίου Άρθρου.  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3 
Σχετικά µε την συµπλήρωση του ΕΕΕΣ: 
 
1. Υπάρχουν οδηγίες συµπλήρωσης του εν λόγω εγγράφου; 
2. Ποιος είναι ο αριθµός ΦΠΑ που αναφέρεται στο µέρος ΙΙ, Ενότητα Α; 
3. Η αναφορά στο µέρος V, VI του εγγράφου είναι λανθασµένη, καθότι αυτά δεν υπάρχουν 
στα Υποδείγµατα που επισυνάπτονται στην διακήρυξη. 

4. Στην ενότητα «Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» αναφέρεται: 
«Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
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συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες:» 
Μπορείτε να µας διευκρινίσετε πως αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
περί της «προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες;» 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
 
α) Να ληφθεί υπόψη ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής  της 5ης Ιανουαρίου 

2016 για την καθιέρωση του τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προµήθειας, o οποίος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ∆Ε∆∆ΗΕ 

β) Ο αριθµός ΦΠΑ ταυτίζεται µε τον αριθµό ΑΦΜ της εταιρείας. 
γ) Από το σύνολο του τυποποιηµένου ΕΕΕΣ έχουµε διατηρήσει τα τµήµατα που αφορούν στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη, χωρίς όµως να επέµβουµε στην αρίθµηση των τµηµάτων του ενιαίου 
εγγράφου. Το τµήµα V του ΕΕΕΣ δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

δ) Στην παρούσα ∆ιακήρυξη δεν απαιτείται πιστοποίηση σχετικά µε προσβασιµότητα για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες.  

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4 
 
Στο Άρθρο 14  «Χρόνος Ισχύος Προσφοράς» αναφέρεται : 
Οι Προσφέροντες δεσµεύονται µε την προσφορά τους για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) 
µηνών, που υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών. 
∆εδοµένου ότι η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ενδέχεται να µην είναι η 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και του ότι ο εν λόγω «Χρόνος Ισχύος Προσφοράς» 
επηρεάζει τον χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής, µήπως θα έπρεπε να ξεκινά ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών από την εποµένη της ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, δηλαδή εν προκειµένω η 30.11.2017, είναι και η 
ηµεροµηνία µε βάση την οποία υπολογίζεται ο χρόνος ισχύος προσφορών του Άρθρου 14 της 
∆ιακήρυξης. 


