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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΖΣ ΤΗΣ 27.09.2017 – ΑΔΑΜ: 17PROC002008042 2017-

09-27 | ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π.: 1278/33/11-α 

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Ερώτηση 1 

Στον φάκελο των Δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις συμμετοχής; Παρακαλώ διευκρινίστε. 

Απάντηση Ερώτησης 1 

Όχι.  Στο φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που έχουν 
ορισθεί ως υποχρεωτικά στο άρθρο 7 «Υποφάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της διακήρυξης. 
Όσον αφορά στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 
Σύμφωνα με το άρθρο 13 «Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού» μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 «Αποδεικτικά μέσα (έλεγχος νομιμοποίησης, μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού». Στο 
άρθρο 11 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 11.4.1, 11.4.2 και 11.4.3 ζητούνται τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 8 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής». 
 

 

Ερώτηση 2 

Στο Παράρτημα ΣΤ’ υπάρχει υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής, το οποίο όμως δεν αναφέρεται στον 

κατάλογο των Δικαιολογητικών συμμετοχής. Παρακαλώ διευκρινίστε αν θα πρέπει να κατατεθεί το 

εν λόγω δικαιολογητικό και με ποια στοιχεία. 

Απάντηση Ερώτησης 2 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης ο ανάδοχος θα προσκομίσει την εγγυητική επιστολή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης. Η υπογραφή της σύμβασης είναι μεταγενέστερη του ανοίγματος των 
φακέλων (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) και της 
διαδικασίας κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ερώτηση 3 

Ζητείται ακριβέστερη περιγραφή των προδιαγραφών της καλωδίωσης του προσφερόμενου 

εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον προβλεπόμενο χώρο. 

Απάντηση Ερώτησης 3 

Σημειώνεται ότι στο χώρο υπάρχει ήδη εγκατάσταση καναλιών όδευσης καλωδίων για την 
παροχή δικτύωσης ρεύματος και δεδομένων, πριζοδιακόπτες και ρευματοδότες για κάθε θέση 
εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει ήδη ηλεκτρολογικός πίνακας στο χώρο και επομένως δεν 
προβλέπονται ούτε απαιτούνται εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης αυτού.  
 

 


