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Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της υπ  αριθ.  πρωτ. 21/02.01.2017  διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του ΕΟΤ.   
 
Αναφορικά με διευκρινίσεις που μας ζητήθηκαν στα πλαίσια  της υπ  ́αριθ. 21/02.01.2017 διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού του ΕΟΤ, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς του πάσης 
φύσεως υλικού του ΕΟΤ στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών», με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά κατόπιν σύγκρισης τιμών, διευκρινίζουμε τα παρακάτω :  
1. Έγγραφα και δικαιολογητικά, που ζητούνται από τους συμμετέχοντες προς υποβολή από την παραπάνω 

διακήρυξη, εφόσον εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και να επικυρωθεί,  είτε από τη μεταφραστική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από δικηγόρο.   

2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετέχοντος, στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο (πχ 
εταιρεία Α.Ε), είναι το αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού,  από το οποίο αποδεικνύεται η σύστασή του και 
τυχόν τροποποιήσεις  του,  μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτά προβλέπονται  

3. Όπως αναφέρεται στις διευκρινίσεις  του άρθρου 4, της εν λόγω διακήρυξης,  οι Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί 
να φέρουν ημερομηνία εντός του διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (N.4250/2014 ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014, άρθρο 3).   
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των δικαιολογητικών συμμετοχής (εκτός των Υπεύθυνων 
Δηλώσεων) γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 
τους (N.4250/2014 -ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014, άρθρο 1). 

4. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της εν λόγω διακήρυξης, η οικονομική προσφορά συντάσσεται και 
υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 9 αυτής. Οι συμμετέχοντες, στην οικονομική 
προσφορά τους θα υποβάλλουν συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους μόνο τους Πίνακες 2 και 3 
«Οικονομική Προσφορά» του Παραρτήματος Ε στους οποίους θα πρέπει να αναγράφεται η τιμή ανά κιλό χωρίς 
ΦΠΑ.  

5. Η υποβολή τυχόν επιπλέον δικαιολογητικών, εφόσον αυτά δεν υποκαθιστούν τα προβλεπόμενα από τη 
διακήρυξη ή δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτά, δεν επιφέρει ποινή αποκλεισμού της προσφοράς καθότι δεν 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της.  

                                                                               
                                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                                      
                                                           
                                                                                                                     ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΚΟΥΡΗ      
             
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                                                 
- Δ/νση Διοικητικού/ Γραμματεία                                            
- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης                                                                                                                 
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