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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΜΑ 1:
Στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» σελίδα 21 της διακήρυξης
ζητείται: Ένας ειδικός επιστήμονας που διαθέτει βασικές σπουδές Ανώτατης Εκπαίδευσης με
τριετή εμπειρία στη μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιβάλλοντα αέρα και βαθμονόμηση
αναλυτών (σε εργαστηριακή και επιχειρησιακή βάση).
Εάν η εταιρεία ΠΟΛΑΡΙΣ συνεργαστεί με εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος διαθέτει τίτλο σπουδών
από Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.): Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα
Ηλεκτρονικής με μεγαλύτερη από 10έτη εμπειρία σε λειτουργία, βαθμονόμηση, συντήρηση και
επισκευή αυτόματων αναλυτών παρακολούθησης αέριας ρύπανσης ζητάμε από την υπηρεσία
σας να μας επιβεβαιώσει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2:
Σε δεύτερη φάση, και λόγω του ότι η συμμετοχή του ανωτέρω φυσικού προσώπου αποτελεί
δάνεια εμπειρία για την εταιρεία μας (στήριξη στην ικανότητα τρίτων), ζητάμε να μας
επιβεβαιώσετε εάν θα πρέπει, ο συγκεκριμένος εξωτερικός συνεργάτης που είναι φυσικό
πρόσωπο, να διαθέτει ηλεκτρονική υπογραφή, να συμπληρώσει το ΤΕΥΔ και αν θα πρέπει να
είναι έτοιμος να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2
«Αποδεικτικά μέσα» σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού; Η απλώς θα αποδείξει την αποδοχή του
μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986;
ΕΡΩΤΗΜΑ 3:
Το βιογραφικό του προαναφερθέντα εξωτερικού συνεργάτη που Θα είναι μέλος της Ομάδας
έργου Θα Πρέπει να είναι υπογεγραμμένο με δική του ψηφιακή υπογραφή ή όχι;
ΕΡΩΤΗΜΑ 4:
Το συμφωνητικό συνεργασίας με τον εξωτερικό συνεργάτη στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται
η εταιρεία μας (Π.χ ιδιωτικό συμφωνητικό, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86) θα πρέπει να
διαθέτει ψηφιακή του υπογραφή ή όχι;
ΕΡΩΤΗΜΑ 5:
Σε περίπτωση που η εταιρεία μας χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση μικρού τμήματος του έργου
(ποσοστό μικρότερο του 10%) υπεργολάβο, τότε το νομικό αυτό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει
ηλεκτρονική υπογραφή, να συμπληρώσει το ΤΕΥΔ και αν θα πρέπει να είναι έτοιμος να
προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα»
σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού; Η απλώς θα αποδείξει την αποδοχή του μέσω ιδιωτικού
συμφωνητικού ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986;
ΕΡΩΤΗΜΑ 6:
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Η δήλωση αποδοχής προμήθειας εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών διακρίβωσης, που θα
προσφερθούν από την εταιρεία μας στην προσφορά της και που προέρχονται από Ελληνική
εταιρεία, και δεν θεωρούνται ούτε υπεργολαβία ούτε δάνεια εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτει
ηλεκτρονική υπογραφή ή όχι;
ΕΡΩΤΗΜΑ 7:
Στη σελίδα 51 της εν θέματι διακήρυξης αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνει προμήθεια φιαλών
βαθμονόμησης προτύπου αερίου αναφοράς (ΝΟ, SO2, CO). Πρόκειται για φιάλες προτύπου
αερίου αναφοράς σε μίγμα (Primary Reference Material-PRM). Και στη συνέχεια αναφέρεται ότι:
Αναλυτικά η προμήθεια θα αφορά σε:
 1 φιάλη CO σε N2 συγκέντρωσης 45 μmol/mol
 1 φιάλη NO σε N2 συγκέντρωσης 450 nmol/mol
 1 φιάλη SO2 σε N2 συγκέντρωσης 450 nmol/mol
Η εταιρεία μας ζητάει να μας διευκρινίσετε εάν οι προαναφερόμενες συγκεντρώσεις είναι απλώς
οι επιθυμητές ή αν είναι οπωσδήποτε αυτές που ζητάτε.
Αν π.χ. σας προσφερθεί PRM φιάλη SO2 σε N2 συγκέντρωσης 500 nmol/mol αντί των 450
nmol/mol που ζητείται στη διακήρυξη θα γίνει αποδεκτή;
Τονίζεται η προαναφερόμενη προσφερόμενη φιάλη θα καλύπτει όλες τις λοιπές απαιτήσεις της
διακήρυξης.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Σύμφωνα με την ΥΑ 56902/215/19.05.2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β’/02-062017), Άρθρο 8 «Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων»:
1. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω
του Συστήματος κατά περίπτωση, με:
 την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία».
 την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» του εκάστοτε διαγωνισμού
 την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τους (υπό)φακέλους:
- «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά»
- «Οικονομική Προσφορά»
- «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου».
2. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται
στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος
αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του Συστήματος. Οι
σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση
αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα
και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη.
3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που
έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από
εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της παρούσας.
4. Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, τα γνωμοδοτικά όργανα και οι εποπτικοί και
ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω του συστήματος τα κατά περίπτωση
έγγραφα με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014, τα άρθρα 3 και 5 της αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.4.2012
«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ Β' 1317/2012) και τις διατάξεις της
παρούσας.
Απάντηση 1ου ερωτήματος:
Σύμφωνα με τον Νόμο 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α’/2001) «Διάρθρωση ανώτατης εκπαίδευσης και
ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»:
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Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα,
ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
και β) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Απάντηση 2ου και 4ου ερωτήματος:
1. Στο Κεφάλαιο 2. «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στην Ενότητα 2.2.8. της
Διακήρυξης «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» αναφέρεται:
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, όσον αφορά στα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Στο Κεφάλαιο 2. «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στην Ενότητα 2.2.9.2 της
Διακήρυξης «Αποδεικτικά μέσα» αναφέρεται:
………………………………
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
……………………………………
3. Στο Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά
με τον οικονομικό φορέα», Ενότητα Γ’ «Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες
άλλων οντοτήτων», αναφέρεται:
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
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Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
4. Στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων), με ΘΕΜΑ «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»
αναφέρεται:
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων,
επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο Μέρος IV, συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V για κάθε έναν
από τους φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
Το σύνολο των ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου
(φυσικού ή ηλεκτρονικού) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Το/α χωριστό/ά ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και
υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του
ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
υπογράφεται μόνο από αυτόν.
Απάντηση 3ου ερωτήματος:
Τα βιογραφικά σημειώματα αποτελούν αποδεικτικά μέσα με βάση την Ενότητα 2.2.9.2 της
Διακήρυξης και προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς ως απόδειξη της τεχνικής
ικανότητας της παραγράφου 2.2.6.
Με βάση την Ενότητα 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», «Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα
αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση, μέσω του συστήματος, στον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 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.
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή».
Απάντηση 5ου ερωτήματος:
1. Στο Κεφάλαιο 2. «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στην Ενότητα 2.4.3. της
Διακήρυξης «Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
αναφέρεται:
«Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν»
2. Στο Κεφάλαιο 4. «ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», στην Ενότητα 4.4. της Διακήρυξης
«Υπεργολαβία» αναφέρεται:
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους
των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι
γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο,
τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία ενώ στην
περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον
αφορά στη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οφείλει,
επί πλέον, να καλύψει με σχετικές ενέργειες και το/τα θέμα/τα αυτό/τα.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 (εκ παραδρομής στη δημοσιευθείσα
Διακήρυξη αναφέρεται 2.2.8.2) της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
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αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
3. Στο ΤΕΥΔ, στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», Ενότητα Δ’
«Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας», αναφέρεται:
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
4. Στο ΤΕΥΔ, στο Μέρος IV «Κριτήρια επιλογής», Ενότητα Γ’ «Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα», αναφέρεται:
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο
οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπε Μέρος II, Ενότητα Γ’ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάντηση 6ου ερωτήματος:
Στο Κεφάλαιο 2. «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στην Ενότητα 2.2.6. της Διακήρυξης
«Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» αναφέρονται οι σχετικές προϋποθέσεις που πρέπει να
καλύπτονται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ενώ στην Ενότητα 2.2.9.1 «Προκαταρκτική
απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών» αναφέρονται όλα τα σχετικά με τον τρόπο υποβολή,
υπογραφής κ.λπ. του προβλεπόμενου από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
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«Βλέπε» και ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Απάντηση 7ου ερωτήματος:
Η αναφορά σε συγκεκριμένες τιμές συγκεντρώσεων των φιαλών PRM είναι "ονομαστική",
δηλαδή μπορεί οι συγκεντρώσεις αυτές να κυμαίνονται σε ένα εύρος γύρω από την αναφερόμενη
τιμή, εφ’ όσον τεχνικά αυτό δεν επηρεάζει τις διαδικασίες βαθμονόμησης του εργαστηρίου, που
γίνονται με χρήση αυτών των φιαλών.
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