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Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 16771/27-05-2021 
(ΑΔΑΜ: 21PROC008689242) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας (ΕΑΔ)». 
 

       Κατόπιν των παρακάτω ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του εν θέματι διαγωνισμού της Ε.Α.Δ. για την επιλογή 

αναδόχου για το έργο: «Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής και τεχνικής 

υποστήριξης στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων 

της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και διενέργεια της εξωτερικής αξιολόγησης του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», παραθέτουμε τις 

ακόλουθες διευκρινίσεις: 

1ο Ερώτημα:  

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» και συγκεκριμένα την υποπαράγραφο 2.4.3.1 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ορίζεται ότι τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν 

στη φάση της προσφοράς είναι α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 

όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) η εγγύηση 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Από αυτό συμπεραίνουμε ότι τα αποδεικτικά, πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα όπως 

πιστοποιητικά πρωτοδικείου, ισολογισμοί, Υ.Δ μελών της ομάδας έργου και 

οικονομικών φορέων, αποδεικτικά υλοποίησης έργων κ.α κατατίθενται σε έπομενη 

φάση κατά την κατακύρωση στον Ανάδοχο. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η ανάγνωσή 

μας είναι σωστή. 

Απάντηση 1ου ερωτήματος:  

Ναι, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης: «Μετά την αξιολόγηση των 

προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του 
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συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

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 - 2.2.8 αυτής…». 

 

2ο Ερώτημα: 

 Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα παρακάτω:  

- Στην §2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών σελ. 18 της 

διακήρυξης αναφέρει “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 ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986”.  

- Στην §2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής, σελ. 28 της διακήρυξης αναφέρει “Τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 

όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την 

εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα 

άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης”.  

- Στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής, σελ. 

23 του ΕΕΕΣ του διαγωνισμού, δηλώνουμε ότι πληρούμε όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής (είναι κλειδωμένη η απάντηση “Ναι”).  

Σύμφωνα με τα παραπάνω που αναφέρονται στη διακήρυξη, παρακαλούμε όπως μας 

επιβεβαιώσετε ότι κατά το στάδιο υποβολής προσφορών:  

• για όσα αναφέρονται στην ενότητα Κριτήρια Επιλογής σελ. 16-18 της 

διακήρυξης και  

• για όσα αναφέρονται στην §2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα σελ. 19-24 της 

διακήρυξης,  

υποβάλλουμε μόνο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
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Απάντηση 2ου ερωτήματος: 

Ναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1, 2.4.3.1 και 3.2 της 

διακήρυξης. 

 

  

 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα της Αρχής). 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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