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Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 85/02-01-2023 διακήρυξης ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Στην παράγραφο 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά της με αριθ. 85/02-01-2023 διακήρυξης ανοιχτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» 
αναγράφονται τα εξής:

«H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος  I της Διακήρυξης , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάπτουν 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική προσφορά προμηθευτή) 
καθώς και άλλα στοιχεία που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σχετική μελέτη του Δήμου )περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

Πιο συγκεκριμένα μαζί με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά και τα ακόλουθα στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Κατάλογο των ανάλογων ασφαλειών σε Δήμους ή Δημόσιο φορέα που εκτελέστηκαν 
την τελευταία τριετία (2021,2020,2019), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 
ημερομηνίας του δημόσιου παραλήπτη και την περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης.

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνει 
ότι:
-Έλαβε γνώση των όρων της σχετικής μελέτης , τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και 
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η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με αυτήν και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα 
παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν: 
 το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές 
με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς».

Σχετικά με τα ανωτέρω θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα εξής:

Τα αποδεικτικά που αφορούν στον Κατάλογο των ανάλογων ασφαλειών σε Δήμους ή 
Δημόσιο φορέα που εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία (2021,2020,2019), αποτελούν τα 
συμφωνητικά που έχουν συναφθεί με Δήμους ή Δημόσιο φορέα. Επομένως με την τεχνική 
προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν τα σχετικά συμφωνητικά νομίμως επικυρωμένα, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
         

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ


