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 Θέµα: « Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε υποβληθέντα ερωτήματα» 
  

 

      Στις 21-01-2019 υπεβλήθησαν στον ηλεκτρονικό τόπο του με 68549 Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Τροφίμων και την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους τα ακόλουθα ερωτήματα προς παροχή διευκρινίσεων: 

 

«1α. Αναφορικά µε την ̟αράγραφο 2.2.6. Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα της διακήρυξης θα 

ήθελα να µου διευκρινίσετε σε ̟οιο στάδιο του διαγωνισµού ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί ο ̟ίνακας υ̟εύθυνης 

δήλωσης για την ̟ροµήθεια ειδών, στο ο̟οίο ̟ρέ̟ει να καλύ̟τονται τα 3/8 (ή ̟αρα̟άνω) των ίδιων ή 

συναφών ειδών συνολικής ̟οσότητας (ανά είδος και στην µονάδα µέτρησης του ̟ροϋ̟ολογισµού της 

µελέτης) ̟ου ζητείται στην ̟αράγραφο 2.2.9.1 της διακήρυξης. 

Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν α̟αιτείται να υ̟οβληθεί κατά το στάδιο υ̟οβολής ̟ροσφορών τι υ̟οβάλλεται 

στο στάδιο αυτό ως ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι ̟ληρείται το ως άνω κριτήριο? 

1β. Η ανωτέρω α̟αίτηση ̟ ρέ̟ει α̟αραίτητα να ̟ ροκύ̟τει α̟ό µια σύµβαση ή α̟ό άθροισµα συµβάσεων? 

2. Τα ̟ιστο̟οιητικά ISO οικονοµικού φορέα και κατασκευαστών σε ̟οιο στάδιο του διαγωνισµού ̟ρέ̟ει 

να υ̟οβληθούν?» 
 

Σε απάντηση των ακόλουθων ερωτημάτων διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

 

1.α. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2. της Διακήρυξης «Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6. και 2.2.7.  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986». 

 

 

 

 



Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της Διακήρυξης «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, 

σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

107 περ. 19 του Ν. 4497/2017, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 

2.2.4 έως και 2.2.7  αυτής». 

Είναι σαφές από τα παραπάνω άρθρα της διακήρυξης ότι για όλα τα κριτήρια επιλογής το 

ΕΕΕΣ συνιστά προαπόδειξη. Όλα τα αποδεικτικά μέσα που απαιτούνται από το άρθρο 2.2.9.2. 

θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν σχετικής πρόσκλησής του. Συνεπώς, και 

η υπεύθυνη δήλωση με τον πίνακα/κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 2.2.9.2 παρ. Β5 θα 

υποβληθεί από τον προσωρινό ανάδοχο όταν κληθεί προς τούτο. Εντούτοις, στο ΕΕΕΣ που 

συνιστά, όπως προαναφέρθηκε, την προαπόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τα 

κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία των συμβάσεων που θα προσκομίσει 

αργότερα ο οικονομικός φορέας εφόσον κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, και να σημειωθεί 

στο πεδίο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» ότι καλύπτεται το κλάσμα των ίδιων ή συναφών ειδών του 

εκάστοτε Τμήματος, συνολικής ποσότητας (ανά είδος και στην μονάδα μέτρησης του 

προϋπολογισμού της μελέτης) τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης του κλάσματος της 

ζητούμενης από την παρούσα διακήρυξη ποσότητας. Ωστόσο, κι αν δεν γίνει ρητή μνεία ότι 

καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεσμεύεται με το 

ΕΕΕΣ ότι θα προσκομίσει τις συμβάσεις που δηλώνει σ’ αυτό και ότι οι συμβάσεις αυτές 

πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση ανάλογα με το τμήμα στο οποίο αναφέρονται.  

1.β. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2. της Διακήρυξης «για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας 

της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν –Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνουν ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας συνολικά (έτη 2016, 2017, 2018) 

έχουν εκτελέσει ορθώς τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών που αφορούν, η 
καθεμιά ξεχωριστά) την παράδοση…». Είναι ξεκάθαρο ότι οι απαιτήσεις πρέπει να 

πληρούνται στο ίδιο τμήμα από κάθε σύμβαση ξεχωριστά και ότι οι συμβάσεις μέσα στην 

τριετία (2016, 2017, 2018) πρέπει να είναι δύο (ή παραπάνω). 

Σημειωτέον ότι από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, για 

λογαριασμό της οποίας πραγματοποιήθηκε η προμήθεια, ότι αυτή παραδόθηκε σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της σύμβασης ή από τα παραστατικά (δελτία αποστολής – τιμολόγια) ή άλλα 

αποδεικτικά μέσα, τα οποία αποδεικνύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας των 

προσφερόμενων ειδών, όπως είναι η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας από τον 

ιδιωτικό φορέα, θα πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των τελικά παραδοθέντων και όχι 

απλώς των ειδών των προβλέπονταν στην σύμβαση. 

2. Τα πιστοποιητικά ISO, ως αποδεικτικά μέσα που απαιτούνται από το άρθρο 2.2.9.2. θα 

πρέπει να υποβληθούν κι αυτά από τον προσωρινό ανάδοχο κατόπιν σχετικής πρόσκλησής 

του. Δεδομένου ότι συνιστούν κριτήρια επιλογής (άρθρο 2.2.7), προαπόδειξη γι’ αυτά 

αποτελεί το ΕΕΕΣ. Συνεπώς, αν ο οικονομικός φορέας δηλώσει υπεύθυνα στο ΕΕΕΣ ότι 

διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά, δεσμεύεται ότι θα τα προσκομίσει εφόσον κηρυχθεί 

προσωρινός ανάδοχος. Εξυπακούεται πως δεσμεύεται ότι αυτά ήταν σε ισχύ τόσο κατά την 

υποβολή της προσφοράς του, όσο και κατά την κατακύρωση (και σύμφωνα με την διακήρυξη 

θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης). 



 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί η υποχρέωση των οικονομικών φορέων να 

μεριμνήσουν για την εξασφάλιση των δικαιολογητικών και των πιστοποιητικών που θα 

πρέπει να είναι σε ισχύ και κατά την υποβολή της προσφοράς τους, όπως είναι για 

παράδειγμα η φορολογική και η ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς παρόλο που στην 

παρούσα φάση υποβολής της προσφοράς δεν ζητούνται, θα ζητηθούν από τον προσωρινό 

ανάδοχο. 
 

 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν δοθεί κι άλλες διευκρινίσεις στον εν λόγω διαγωνισμό με το με αριθμό 

1872/16-01-2019 έγγραφό μας, το οποίο έχει αναρτηθεί τόσο στα συνημμένα έγγραφα του με αριθμό 

68549 διαγωνισμού όσο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.  

 

  

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Λουκάς Τζιαμπάζης 

 

 

2. Νικολέτα Καραμήτρου 

 

 

3. Αργυρώ Βελισσαρίδου 
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