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Θέµα: « Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε υποβληθέντα ερωτήματα» 
  

 

      Στις 14-01-2019 υπεβλήθησαν από οικονομικό φορέα 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: 

 

«Α. Στην παράγραφο 2.4.2.6. αναφέρεται ότι εντός 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να σας αποστείλουν τα έγγραφα όπως η εγγυητική επιστολή 

και έγγραφα από ιδιωτικούς φορείς, όχι τα έγγραφα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή, παρακάτω όμως 

αναφέρετε (σελ. 37 της Διακήρυξης) να σας αποστείλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.4.3. όπου εκεί αναφέρεται το ΕΕΕΣ και την Τεχνική Προσφορά, έγγραφα τα οποία φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

 

Β. Στην παράγραφο 2.4.5 «Χρόνος Ισχύος Προσφοράς» αναφέρεται ότι οι προσφορές δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού ενώ στην 

παράγραφο 1.5. «Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» αναφέρεται μόνο η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι 07.02.2019, η εν λόγω ημερομηνία είναι και η 

ημερομηνία διενέργειας;»  

 

Σε απάντηση των ακόλουθων ερωτημάτων διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

 

Α. Στην παράγραφο 2.4.2.6. γίνεται αναφορά στον σφραγισμένο φάκελο που θα προσκομιστεί εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς εκάστου οικονομικού 

φορέα και ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

1) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος πρέπει 

να περιέχει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσης έγγραφα.  

2) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα πρέπει να 

περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2.4.3.2 της παρούσας 

στοιχεία.  

 

 

 



Η παραπάνω γενική διατύπωση εξειδικεύεται στις παραγράφους 2.4.3.1. και 2.4.3.2. με την 

αποκλειστική απαρίθμηση των εγγράφων που απαιτούνται τόσο ως δικαιολογητικά συμμετοχής όσο 

και ως στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Προφανώς, τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον 

οικονομικό φορέα και είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον ίδιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, δεν 

προσκομίζονται. Ομοίως, δεν προσκομίζονται τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από 

τον Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.    

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2. της Διακήρυξης ορίζεται ότι: 

«Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 

δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), 

για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 

της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 

2 β΄ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή 

άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β΄ του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

νόμου 4250/2014.  

 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με 

την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 1.5. με τίτλο «Προθεσμία 

παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» ήτοι η 07-02-2019 θεωρείται και ως ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού τόσο για τον υπολογισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς (12 μήνες 

από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού) όσο και για τον υπολογισμό του χρόνου ισχύος 

της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (13 μήνες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού). 

Σημειωτέον ότι ΔΕΝ ζητείται από την Διακήρυξη ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο ισχύος 

της προσφοράς, καθώς θεωρείται ότι με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την υποβολή 

προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τον εν λόγω όρο της Διακήρυξης.  
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