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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5 Μαΐου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 88585 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  
Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς 
Ταχ. Κωδ. : 185 31 
Τηλέφωνο : 213 1601641 
Πληροφορίες : Μ. Βαζακοπούλου 
Φαξ : 213 1601643 
Email : tpromithion.n@patt.gov.gr  

Προς:  
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων – 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 
Κοινοποίηση: 
1. ΙΝΣΕΚΟ ΕΕ 

(μέσω της πλατφόρμας 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

2. Δ/νση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, 
Τμήμα Διαδικτύου 
(με την παράκληση ανάρτησης 
στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής). 
email: site@patt.gov.gr 

 
ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης 2/2017 (α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 40060) 
Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων εφαρμογής επίγειων 
δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική 
περιοχή του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής το έτος 2017, συνολικού προϋπολογισμού 151.461,29€ συμπεριλαμβανόμενου 
του ΦΠΑ (24%)». 
Σχετικό: Το από 28-4-2017 ερώτημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.», με αριθμό 
εισερχομένου πρωτοκόλλου στην υπηρεσία μας 88585/2-5-2017. 
 
 
Αναφορικά με τα ερωτήματα που υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.», σας 
γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1:  
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά»  
Θα πρέπει να καταθέσουμε μόνο τα παρακάτω έγγραφα?  
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  
β) Εγγυητική Επιστολή  
γ) Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4, «Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών», παράγραφος 2.4.3, 
Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», υποπαράγραφοι 
2.4.3.1 και 2.4.3.2 της Διακήρυξης, ρητά αναφέρεται ότι τα περιεχόμενα του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» περιλαμβάνουν μόνο τα παρακάτω έγγραφα: 
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  
β) Εγγυητική Επιστολή  
γ) Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2:  
Στην παράγραφο 2.4.3.2 αναφέρει η διακήρυξη:  
«Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, ο 
φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει την Τεχνική Προσφορά για κάθε 
Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην Ένωση».  
 
Απαιτείται σε περίπτωση προσφοράς από Ένωση δύο οικονομικών φορέων, να κατατεθούν δύο 
έντυπα τεχνικής προσφοράς? (Ένα για κάθε μέλος?) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 «Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών», παράγραφος 2.4.3, 
Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», υποπαράγραφος 
2.4.3.2 της Διακήρυξης, σε περίπτωση ένωσης δύο οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή 
προσφορά, απαιτείται να κατατεθούν δύο συμπληρωμένα Υποδείγματα Τεχνικής Προσφοράς 
του Παραρτήματος ΙΙΙ, τα οποία θα πρέπει να υπογράψουν ψηφιακά οι δυο οικονομικοί φορείς 
και να επισυναφθούν στο σύστημα σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.  
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3:  
Τα ιδιωτικά συμφωνητικά ή οι υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών των ψεκαστικών 
μηχανημάτων ή ΦΙΧ (σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.2, παρ. Β.4. 5), θα πρέπει να φέρουν γνήσιο 
υπογραφής πριν ή το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού?  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 «Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής», παράγραφος 
2.2.8. «Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής», υποπαράγραφος 2.2.8.2, τα ιδιωτικά 
συμφωνητικά ή οι υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών των ψεκαστικών μηχανημάτων ή ΦΙΧ της 
παρ. Β.4. 5, θα πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής έως το αργότερο κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  
  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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