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ΘΕΜΑ:«Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων 
για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την διαχείριση προγραμμάτων 
επιδότησης στον τομέα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χρονικό 
διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα προαίρεσης δύο (2) ετών, βάσει της υπ. αριθ. 5/2021 
διακήρυξης με αρ. πρωτ. 98536/4662/20.10.2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009397826) και αρ. συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ: 141141,1».

Κατόπιν σχετικού αιτήματος παροχής διευκρινίσεων, που αφορούν στον εν θέματι διαγωνισμό, σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα 1 : Στη σελ. 5, «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» αναφέρεται: 
«Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού» 
Επιπλέον στη σελ. 39, παράγραφος 2.4.5 αναφέρεται: 
«Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών » 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ο οριζόμενος στην 
παράγραφο 2.4.5 της διακήρυξης.

Απάντηση: Άρθρο 97 Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα «Χρόνος ισχύος προσφορών» παρ.4.
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 97 § 4 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα, «Στις 
διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών, 
οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών».

Ως εκ τούτου ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2.4.5 (σελ. 39) της εν θέματι 
διακήρυξης ήτοι «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών ».

Ερώτημα 2 : Στη σελ. 30, παράγραφος Β.5. αναφέρεται το εξής: 
«Σημειώνεται ότι τα αποδεικτικά μέσα των παραγράφων 2.2.4-2.2.7. θα υποβληθούν μόνο στον 
υποφάκελο Τεχνική Προσφορά από όλους τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς» 
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Ακόμα, στη σελ. 24, παράγραφος 2.2.9. αναφέρεται: «Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 2.2.9.2. θα υποβληθούν μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο εκτός από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά προς απόδειξη κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4. έως και 2.2.7. τα οποία 
θα υποβληθούν στον υποφάκελο Τεχνική Προσφορά.» 
Επίσης, στη σελ. 43, παράγραφος 3.2. αναφέρεται: 
«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, 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 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.» 
Παρακαλώ διευκρινίστε εάν τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2, που αφορούν τα 
κριτήρια των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.7. θα υποβληθούν στο στάδιο υποβολής προσφορών, όπως 
προκύπτει από τα αναγραφόμενα στη διακήρυξη (παράγραφος 2.2.9, σελίδες 24 & 30), ή κατά το 
στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τον Προσωρινό Ανάδοχο.

Απάντηση: Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους που αναφέρονται κατωτέρω της εν 
θέματι διακήρυξης, 
 Παρ. 2.2.9 «Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής» (σελ. 24)
«Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 θα υποβληθούν μόνο από τον 
προσωρινό ανάδοχο εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη κριτηρίων επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 έως και 2.2.7 τα οποία θα υποβληθούν στον υποφάκελο Τεχνική 
Προσφορά.»

Παρ. 2.2.9.2. Β5 (σελ. 30) 
«Σημειώνεται ότι τα αποδεικτικά μέσα των παραγράφων 2.2.4. – 2.2.7. θα υποβληθούν μόνο στον 
υποφάκελο Τεχνική Προσφορά από όλους τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.»

Παρ. 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά» (σελ.38)
«τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 
και 2.2.7 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2.»

Παρ. 3.2. «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου» (σελ. 43)
«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, 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 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.» 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2, που αφορούν στα 
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.7. θα υποβληθούν στον υποφάκελο Τεχνική 
Προσφορά, στο στάδιο υποβολής προσφορών από όλους τους προσφέροντες

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

       Γαρυφαλλιά Αθανασέα
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