
 

 

 
 

Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό με αριθμό Διακήρυξης 

3/2021 για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υποστήριξη 

συστήματος διαχείρισης αλληλογραφίας και διαχείρισης εγγράφων» 

 

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 4667/1-4-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 

απέστειλε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

 

 

Σε συνέχεια διευκρινιστικού ερωτήματος το οποίο υποβλήθηκε από 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το 

διαγωνισμό του θέματος, η Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού και 

Πληροφορικής, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 4667/4-12-2019 παραθέτει τα εξής: 

 

Ερώτημα: «….σχετικά με τις προδιαγραφές 1.6 και 1.7 του Πίνακα Συμμόρφωσης, στη 

σελ.41. Εκεί αναφέρετε ότι «Να γίνει σχετική παρουσίαση δεδομένων και των 

βεβαιώσεων παραλαβής που το τεκμηριώνουν». Παρακαλώ επιβεβαιώστε αν τα στοιχεία 

αυτά θα πρέπει να υποβληθούν με την Τεχνική Προσφορά ή αν θα πρέπει να υποβληθούν, 

όπως και τα λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης, σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

δηλαδή στη σελ. 38, και συγκεκριμένα «Προς απόδειξη των ανωτέρω οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για τα επικαλούμενα έργα και υπηρεσίες, 

από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τα δηλούμενα στοιχεία των ανωτέρω». 

 

Απάντηση: «Σύμφωνα με το άρθρο 8 στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να 

περιέχεται Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (χωρίς βεβαίωση γνησίου της υπογραφής) 

των υποψηφίων στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

καθώς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του ανωτέρω Άρθρου 7.  
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Στο άρθρο 7 που αφορά τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναφέρεται ότι προς απόδειξη 

των ανωτέρω οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όταν ζητηθεί από τον 

Αναθέτοντα Φορέα DocuSign Envelope ID: AD3BF759-6D7B-45C6-89F9-

35F3FEE9D92F2 πιστοποιητικά/βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για τα επικαλούμενα έργα 

και υπηρεσίες, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τα δηλούμενα στοιχεία των 

ανωτέρω. 

Επιπρόσθετα στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι στα αποδεικτικά κατακύρωσης 

περιλαμβάνονται και τα αποδεικτικά των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του ανωτέρω 

Άρθρου 7. 

Επομένως, οι προδιαγραφές 1.6 και 1.7 των πινάκων συμμόρφωσής περιέχουν στοιχεία 

τα οποία απαιτούνται και πρέπει να δηλωθούν στην υπεύθυνη δήλωση και τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/δικαιολογητικά που τα αποδεικνύουν θα πρέπει να 

προσκομιστούν κατά την κατακύρωση, όταν ζητηθούν». 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Χρονολογικό αρχείο  

2. Δ/νση Οικονομικών 

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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