
 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (11) 

 

 
1 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 

Από τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 18 της Διακήρυξης συνάγεται ότι οι 

διαγωνιζόμενοι πρέπει να κατέχουν τα αποδεικτικά μέσα με ημερομηνία έκδοσης που 

προηγείται εκείνης  του διαγωνισμού. Σε περίπτωση δε μη κατοχής και έγκαιρης προσκόμισής 

των στην Επιτροπή Διαγωνισμού, εκτός του ότι η Προσφορά απορρίπτεται, καταπίπτει και η 

Εγγύηση Συμμετοχής του Προσφέροντα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην παράγραφο 4 του 

Άρθρου 15. 

Επειδή κάποιο αποδεικτικό μέσο, εκ παραδρομής ή από παρανόηση μπορεί να λείπει από ένα 

διαγωνιζόμενο, θα γίνεται αποδεκτό ως αποδεικτικό μέσο έγγραφο με ημερομηνία έκδοσης 

μεταγενέστερη εκείνης της κατάθεσης των Προσφορών; Εννοείται ότι μέσω αυτού του 

εγγράφου θα πιστοποιείται η μη συνδρομή λόγου αποκλεισμού και για την περίοδο πριν τον 

διαγωνισμό. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Διευκρινίζεται ότι γίνονται αποδεκτά και έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη 

εκείνης της κατάθεσης των Προσφορών, εφόσον δια αυτών πιστοποιείται η μη συνδρομή 

λόγου αποκλεισμού και για την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η 

Πρέπει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του Προσφέροντος (Άρθρου 19), να 

περιλαμβάνονται στον Φάκελο Προσφοράς; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

 

Τα Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του Προσφέροντος δεν υποβάλλονται με την 

προσφορά αλλά πρέπει να είναι στη διάθεση του προσφέροντα και θα υποβληθούν κατά την 

ημερομηνία που θα κληθεί να τα υποβάλλει. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

 

Βάσει των αναγραφομένων στην παράγραφο 4 του Άρθρου 11 της Διακήρυξης, αν π.χ. ο 

Προσφέρων διαθέτει ίδια εμπειρία ίση με το 27% του Προϋπολογισμού της Εργολαβίας που 

προσφέρει (αντί 30% που απαιτείται βάσει της παρ. 2α του Άρθρου 9), θα πρέπει ο τρίτος 

(“δανείζων εμπειρία”) να εκτελέσει το 10% του έργου (αφού δανείζει εμπειρία 3% για 

συμπλήρωση του απαιτούμενου 30%); 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 8 της Διακήρυξης, η πλήρωση 

των απαιτήσεων του άρθρου 9 αρκεί και απαιτείται να ικανοποιείται από ένα από τα μέλη της 

ένωσης ανά είδος κριτηρίων ή με επίκληση ικανότητας τρίτου σύμφωνα με το Άρθρο 11 της 

Διακήρυξης, όπως αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του Άρθρου 8 της 

Διακήρυξης. 

Εξ αυτού συνάγεται ότι η απαιτούμενη από τη Διακήρυξη τεχνική ικανότητα (εμπειρία) δεν 

λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά για τα μέλη κοινοπραξίας ή με επίκληση τρίτου. 

 

 


