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ΕΡΩΤΗΜΑ 1 
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται αίτηση; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 16 της 
∆ιακήρυξης, όπου αναφέρεται η απαιτούµενη αίτηση και το περιεχόµενό της. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2 
Στο άρθρο 9 παραγ. 3, η διακήρυξη ζητεί πιστοποιητικό ποιότητας  ISO 9001 ή 9002 ή 
ισοδύναµο. Το ISO θα είναι για βιοµηχανικά/Ενεργειακά και Ηλεκτροµηχανολογικά ή για 
εκτέλεση έργων δικτύων διανοµής Μ.Τ. & Χ.Τ.; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
 
Η απαιτούµενη από την παράγραφο 3 του Άρθρου 9 της ∆ιακήρυξης πιστοποίηση ποιότητας θα αφορά 
στην εκτέλεση Ενεργειακών και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3 
Στο άρθρο 10 παρ. 4.1.β ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία 
δηµόσιας σύµβασης όταν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. Πως θα 
αποδείξουµε ότι η εταιρεία δεν έχει αναστείλει της επιχειρηµατικές δραστηριότητες; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
 
∆εν απαιτείται ιδιαίτερο έγγραφο, διότι η µη αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προκύπτει 
από τα λοιπά απαιτούµενα από τη ∆ιακήρυξη έγγραφα. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2 της διακήρυξης εδάφιο 3, «Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική 
ασφάλιση». 
Από 1/1/2017 η ασφαλιστική ενηµερότητα των στελεχών από το ΤΣΜΕ∆Ε δεν καλύπτει την 
επικουρική ασφάλιση και δεν έχει εκδοθεί ειδοποιητήριο οφειλής από τον ΕΦΚΑ για την 
επικουρική ασφάλιση των στελεχών. 
Με ποιον τρόπο θα αποδειχθεί - καλυφθεί η ανωτέρω απαίτηση της διακήρυξης; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
 
Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 του Άρθρου 10 αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
3.2. του Άρθρου 18 της ∆ιακήρυξης για την εταιρεία. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 5 
Στέλεχος ΜΕΚ µε εµπειρία πέραν της πενταετίας στην τελευταία δεκαετία µπορεί να δώσει 
δάνεια εµπειρία σε εταιρεία του ΜΕΕΠ που είναι εγγεγραµµένη στις κατηγορίες και τάξεις που 
ορίζει η διακήρυξη; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 
 
Η προσφέρουσα εταιρεία µπορεί να κάνει επίκληση της τεχνικής ικανότητας (εµπειρίας) άλλης εταιρείας 
και όχι απλού στελέχους ΜΕΚ. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 6 
Σε περίπτωση δάνειας εµπειρίας του οικονοµικού φορέα την οικονοµική προσφορά υπογράφει 
ο νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα ή και ο εκπρόσωπος του φορέα της δάνειας 
εµπειρίας; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
 
Η προσφορά υπογράφεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 16 της 
∆ιακήρυξης από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονοµικού φορέα. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 7 
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ, 4 της διακήρυξης η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) 
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 
Οι δύο προσφορές (πρωτότυπο και αντίγραφο) θα υποβληθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς ή 
σε ξεχωριστό φάκελο η πρωτότυπη προσφορά και σε ξεχωριστό φάκελο το αντίγραφο αυτής; 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 
 
Η προσφορά όπως προαναφέρθηκε συνοδεύεται από αίτηση στην οποία εκτός των λοιπών στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Άρθρου 16 της ∆ιακήρυξης πρέπει να αναγράφονται και τα τµήµατα 
(εργολαβίες) για τα οποία δίδεται προσφορά. 
 
Η προσφορά υποβάλλεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 16 της 
∆ιακήρυξης, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 
Στον ενιαίο φάκελο προσφοράς θα εµπεριέχονται οι δύο (2) ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι Α 
(∆ικαιολογητικά συµµετοχής) και Β (οικονοµική προσφορά). 
Μέσα σε κάθε έναν από αυτούς του φακέλους δηλ. τον Α & Β θα υπάρχουν δύο (2) ντοσιέ µε έλασµα. Το 
ένα ντοσιέ θα περιέχει τα πρωτότυπα έγγραφα του και το άλλο τα αντίγραφα. 
 


