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ΠΡΟΣ:
Υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο
«Εγκατάσταση, Ανάπτυξη και παρακολούθηση πιλοτικών εφαρμογών στα πλαίσια του έργου Interreg
V-B «MED 2014-2020» - ‘PSAMIDES’».
Σχετ.: 1. Η με αρ.πρωτ.7481/23.11.2020 Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Σε απάντηση σχετικών αιτημάτων παροχής διευκρινήσεων επί της ως άνω σχετικής διακήρυξης,
σημειώνονται τα παρακάτω:
1.

Τα δικαιολογητικά της Παραγράφου 2.2.6 πρέπει να προσκομιστούν στον Φάκελο
Δικαιολογητικά Συμμέτοχης-Τεχνικής Προφοράς. Προς διευκόλυνση των υποψήφιων δεν
είναι υποχρεωτικό για όσα δικαιολογητικά υπεβλήθησαν στην φάση της υποβολής της
προσφοράς να υποβληθούν εκ νέου εκτός και αν απαιτείται επικαιροποίηση αυτών.

2.

Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2.6 «Ως αντίστοιχο έργο .... Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς
πόρους » μπορούν να καλύπτονται από ένα ή περισσότερα έργα, αρκεί αυτά να καλύπτουν
σωρευτικά το σύνολο των απαιτήσεων της παραγράφου.

3.

Το τυποποιημένο έντυπο- ΤΕΥΔ θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ
του Διαγωνισμού

4.

Ο κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας
όπου αυτά αναφέρονται στην Διακήρυξη. Στο πλαίσιο της παράγραφού 2.2.7 ο οικονομικός
φορέας οφείλει να περιγράψει τα μετρά διασφάλισης ποιότητας τα οποία λαμβάνει για την
εκτέλεση των υπηρεσιών του χωρίς να απαιτείται προσκόμιση συγκριμένου πιστοποιητικού.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση υπενθυμίζεται ότι τα σχετικά αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων υποβάλλονται μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής
πύλης ΕΣΗΔΗΣ και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
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ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, ενώ αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο
τρόπο, δεν εξετάζονται.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
2. Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων
3. Μέλη επιτροπής διαγωνισμού
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: -
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