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Ερώτηση 1: 
Στο άρθρο 15.1 αναφέρεται «Το τρίτο τµήµα της Προσφοράς (Άρθρο 15.5.2.3) θα 
πρέπει να κατατεθεί και σε ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο», αναφορά η οποία 
παραπέµπει στο παρακάτω σηµείο «15.5.2.3. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να 
είναι όσον το δυνατόν πιο αναλυτικά και εµπεριστατωµένα, ώστε, αφενός, να 
δίνουν σαφή εικόνα της τεχνικής ικανότητας, της εµπειρίας και της 
χρηµατοπιστωτικής ικανότητας του διαγωνιζόµενου και, αφετέρου, να 
περιγράφεται σαφώς η εν στενή έννοια τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου». 
Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε το µέρος της προσφοράς το οποίο πρέπει να 
κατατεθεί σε ηλεκτρονικό αντίγραφο. 
Απάντηση 1: 
Το τρίτο µέρος της προσφοράς το οποίο πρέπει να κατατεθεί και σε ένα (1) 
ηλεκτρονικό αντίγραφο είναι η «Οικονοµική Προσφορά» του υποψηφίου 
αναδόχου, η οποία αποτελεί το τρίτο τµήµα της προσφοράς (Άρθρο 15.5.3.2.) 

 

Ερώτηση 2: 
Στο άρθρο 15.5.2 «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» υπάρχουν τα επιµέρους σηµεία 
15.5.2.2, 15.5.2.3, 15.5.2.4, 15.5.2.5, τα οποία σχετίζονται και αναφέρονται σε 
Τυπικά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (άρθρου 15.5.1) και όχι σε στοιχεία 
σχετιζόµενα µε την Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (άρθρο 15.5.2). 
Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε τη σχέση των άρθρων 15.5.2.2, 15.5.2.3, 
15.5.2.4 και 15.5.2.5 µε την Τεχνική Προσφορά (άρθρο 15.5.2). 
Απάντηση 2: Τα επιµέρους σηµεία 15.5.2.2, 15.5.2.3, 15.5.2.4, 15.5.2.5 
σχετίζονται και αναφέρονται στα Τυπικά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Άρθρο 
15.5.1.). 

 

Ερώτηση 3: 
Στο Άρθρο 15.6.2 αναφέρεται «Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει 
να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα αντίγραφα». Παρακαλούµε 
όπως µας διευκρινίσετε εάν η συγκεκριµένη απαίτηση αναφέρεται και στα ΦΕΚ των 
Ισολογισµών ή/ και τα ΦΕΚ τροποποιήσεων του Καταστατικού του νοµικού 
προσώπου, από τη στιγµή του τα ΦΕΚ διατίθενται πλέον από το Εθνικό 
Τυπογραφείο µέσω του ιστοτόπου www.et.gr δωρεάν. 
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Απάντηση 3: 
Η απαίτηση του Άρθρου 15.6.2. αναφέρεται και στα ΦΕΚ των Ισολογισµών ή/και 
τα ΦΕΚ τροποποιήσεων του Καταστατικού του νοµικού προσώπου. Συνεπώς τα 
ΦΕΚ των Ισολογισµών ή/και τα ΦΕΚ τροποποιήσεων του Καταστατικού του 
νοµικού προσώπου πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα 
αντίγραφα. 

 

Ερώτηση 4: 
Στο Άρθρο 1.1 αναφέρεται ως Ταχυδροµικός Κώδικας της Αναθέτουσας Αρχής ο 
«10436» ενώ στο άρθρο 17.1.1 ο «14232». Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε 
ακριβή Ταχυδροµικό Κώδικα της Αναθέτουσας Αρχής. 
Απάντηση 4: 
Ο ταχυδροµικός κώδικας της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο «10432». 

 

Ερώτηση 5: 
Στο Παράρτηµα Ι "Α. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στον 
∆ιαγωνισµό" σελίδα 61 της διακήρυξης αναφέρεται "δια την συµµετοχή της εις τον 
από εσάς διενεργούµενο ∆ιαγωνισµό µε αρ. ∆ιακήρυξης _________ της 
_________" Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε τι απαιτείται να συµπληρωθεί 
στο "της _________". 
Απάντηση 5: 
Το αναφερόµενο σηµείο της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό 
συµπληρώνεται ως εξής: 
«δια την συµµετοχή της εις τον από εσάς διενεργούµενο ∆ιαγωνισµό µε 
αρ. ∆ιακήρυξης 1/2013 της 13/09/2013» 

 

 

 

 

 

 

 


