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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό 3/2017 για την Προμήθεια και
Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Τηλεφωνικών Συσκευών καθώς και 
Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 
Εβδομήντα Τεσσάρων Χιλιάδων Τετρακοσίων Ευρώ (74.400,00€), με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.

Σχετικά: Επιστολή της εταιρίας «COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A.» με αρ. πρωτ.
ΛΑΓΗΕ/3772/9.6.2017 και θέμα: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2017»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1) Ερώτηση: «Εάν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 απαιτούνται να υποβληθούν τόσο 
κατά την υποβολή της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο «2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ... β) όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης » όσο και κατά την κατακύρωση σύμφωνα με το 
άρθρο «3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης .... 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».
Απάντηση/Διεοκρίνιση: Όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 2.2.9.1. της Διακήρυξης για τον 
Συνοπτικό Διαγωνισμό 3/2017 κατά την υποβολή προσφορών απαιτείται προκαταρκτική 
απόδειξη με την υποβολή μόνο του προβλεπόμενου από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση 161/2016) της «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» στην παρ. Β. «Οδηγίες 
συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς», εδάφιο (6). Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.2.9.2. προσκομίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της Διακήρυξης από τον 
«προσωρινό ανάδοχο».
2) Ερώτηση: «Εάν τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται να κατατεθούν και από τυχόν 
υπεργολάβους».
Απάντηση/Διευκρίνιση: Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 
(Απόφαση 161/2016) της «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» στην παρ. Β. «Οδηγίες συμπλήρωσης προς 
οικονομικούς φορείς», εδάφιο (5) «Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα (τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) 
υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από



τους υττεργολάβους.». Σχετικά με τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν 
από τυχόν υπεργολάβους βλ. άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.
3) Ερώτηση: «Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι η παράγραφος 2.2.3 καθότι έχει γίνει κάποιο 
τυπογραφικό λάθος με την αρίθμηση των παραγράφων».
Απάντηση/Διευκρίνιση: Σο κείμενο της Διακήρυξης η αναφορά στην παράγραφο 2.2.3. νοείται 
ως αναφορά στην παράγραφο 2.2.2. (Λόγοι αποκλεισμού).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού παραμένει ως έχει.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού No 3/2017
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Subject: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2017

Καλησπέρα,

Στα πλαίσια πρόθεσης συμμετοχής της εταιρείας μας στον συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό 3/2017 και 
αντικείμενο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Τηλεφωνικών Συσκευών καθώς και 
Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης» παρακαλώ όπως διευκρινίσετε:

1) Εάν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 απαιτούνται να υποβληθούν τόσο κατά την υποβολή της 
προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο «2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά» ... β) όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης » όσο 
και κατά την κατακύρωση σύμφωνα με το άρθρο «3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης.... 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».

2) Εάν τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται να κατατεθούν και από τυχόν υπεργολάβους.
3) Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι η παράγραφος 2.2.3 καθότι έχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάθος με 

την αρίθμηση των παραγράφων.

Παρακαλώ όπως δοθεί η δυνατότητα για ολιγοήμερη παράταση του διαγωνισμού.

Στην διάθεση σας για οτιδήποτε περαιτέρω απαιτηθεί.

Georgousi Roula

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A. 
44 P. Bakogianni Str 
Metamorfosi GR-14452 
Athens Greece

Tel: +30 210 6492867 
Fax: +30 210 6464069 
Mail: qeorqousir@cbs.qr 
URL: www.cbs.gr
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