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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 64918 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ. 

19826/10.10.2018 (Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003819956, Α.Δ.Α.: Ψ66Κ465ΧΘΕ-ΦΔΕ) διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών 

αεροπορικών μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία προς τα υπεύθυνα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 

(Δουβλίνο ΙΙΙ) 

Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 21092/29.10.2018 αίτημα για παροχή διευκρινίσεων (ημερομηνία αποστολής στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 26/10/2018 και ώρα 17:49:55) 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της με αριθ. πρωτ. 

19826/10.10.2018 διακήρυξης, η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης 

απαντώντας σε αίτημα για παροχή διευκρινίσεων που τέθηκε εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου 

μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 

Ερώτημα 1: Διευκρινίστε μας εάν κατά την υποβολή της προσφοράς της εταιρείας απαιτείται να προσκομιστούν 

τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7.2 της διακήρυξης («Αποδεικτικά Μέσα») ή εάν 

αυτά προσκομίζονται στο στάδιο που ακολουθεί την αξιολόγηση των προσφορών κατά την παράγραφο 3.2 της 

διακήρυξης. 

Απάντηση στο ερώτημα 1: Τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7.2 της διακήρυξης 

(«Αποδεικτικά Μέσα») προσκομίζονται στο στάδιο που ακολουθεί την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης. 

Ερώτημα 2: Διευκρινίστε μας εάν το Ε.Ε.Ε.Σ., η οικονομική και τεχνική προσφορά υπογράφεται ψηφιακά από 

τον/την νόμιμο/νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας ή είναι δυνατόν να υπογραφεί και από ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με βάση πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.  

Απάντηση στο ερώτημα 2: Διευκρινίζεται ότι η οικονομική και η τεχνική προσφορά υπογράφονται ψηφιακά ή από 

τον/την νόμιμο/νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας ή από το ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με βάση 

πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται ψηφιακά ή από τον/την νόμιμο/νόμιμη 

εκπρόσωπο της εταιρείας ή από το ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με βάση πρακτικό διοικητικού 

συμβουλίου της εταιρείας ή από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια 

του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του Ν. 4497/2017. 

Ερώτημα 3: Διευκρινίστε μας εάν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση της 
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εταιρείας, καθώς και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με το οποίο εξουσιοδοτείται 

συγκεκριμένο πρόσωπο για την υπογραφή και/ή υποβολή της προσφοράς, υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ. κ.λπ. 

προσκομίζονται κατά το στάδιο της ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» ή μεταγενέστερα στο στάδιο που ακολουθεί την αξιολόγηση 

των προσφορών κατά την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης. 

Απάντηση στο ερώτημα 3: Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας, 

καθώς και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με το οποίο εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο 

πρόσωπο για την υπογραφή και/ή υποβολή της προσφοράς, υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ. κ.λπ. υποβάλλονται στο στάδιο 

που ακολουθεί την αξιολόγηση των προσφορών κατά την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης, μαζί με τα υπόλοιπα 

αποδεικτικά μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Το Ε.Ε.Ε.Σ. παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που 

εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια 

Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). 

Ερώτημα 4: Διευκρινίστε μας εάν οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7.2 υπό 

στοιχείο Β.1 β) και δ) υπογράφονται από τον/την νόμιμο/νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας και εάν απαιτείται να 

φέρουν την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του/της ή εάν αρκεί η ψηφιακή υπογραφή. 

Απάντηση στο ερώτημα 4: Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7.2 

υπό στοιχείο Β.1 β) και δ) υπογράφονται ή από τον/την νόμιμο/νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας ή από το ειδικά 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με βάση πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και ότι δεν απαιτείται η 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

Ερώτημα 5: Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς των οικονομικών φορέων ορίζεται στην παράγραφο 2.4.5 έως την 

15η-11-2019. Ωστόσο, στην παράγραφο 2.2.2.1 αναφέρεται ότι «η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της 

παρούσας, ήτοι μέχρι 31-12-2019 […]». Παρακαλώ διευκρινίστε ποια είναι η ορθή ημερομηνία λήξεως ισχύος της 

προσφοράς. 

Απάντηση στο ερώτημα 5: Η πρώτη ημερομηνία (15/11/2019) αναφέρεται στο χρόνο ισχύος των προσφορών ενώ η 

δεύτερη ημερομηνία (31/12/2019) αναφέρεται στο χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Κατά 

συνέπεια διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία λήξεως ισχύος της προσφοράς είναι η πρώτη ημερομηνία (15/11/2019). 

Ερώτημα 6: Αναφορικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα του Αναδόχου (άρθρο 2.2.5. και 

2.2.7.2 Β.3 της διακήρυξης) παρακαλούμε όπως υποβάλετε υπόδειγμα βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας, 

ώστε σε περίπτωση αναδοχής να φροντίσουμε για την ορθή λήψη της παρούσης. 

Απάντηση στο ερώτημα 6: Υπόδειγμα βεβαίωσης πιστοληπτικής ικανότητας έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο 

περιβάλλον του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου. Επισημαίνεται ότι το υπόδειγμα αυτό δεν 

είναι δεσμευτικό, αλλά ενδεικτικό για τους οικονομικούς φορείς καθώς κάθε τράπεζα ενδέχεται να ακολουθεί το 

δικό της υπόδειγμα. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.2 της διακήρυξης: «Από το έγγραφο 

αυτό θα πρέπει να προκύπτει σαφώς το ποσό για το οποίο η τράπεζα προτίθεται να εξετάσει αίτημα 

χρηματοδότησης, ώστε να κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της 

διακήρυξης, καθώς και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές.». 

Ερώτημα 7: Διευκρινίστε μας εάν για τις «Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης» (παράγραφος 1.7 της 

διακήρυξης) και τον «Χρόνο ισχύος των προσφορών» (παράγραφος 2.4.5 της διακήρυξης) πρέπει να 

προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του/της νόμιμης/νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

Απάντηση στο ερώτημα 7: Για τις «Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης» (παράγραφος 1.7 της 
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διακήρυξης) και τον «Χρόνο ισχύος των προσφορών» (παράγραφος 2.4.5 της διακήρυξης) δεν χρειάζεται να 

προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του/της νόμιμης/νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

 

 

 

Η αν. Προϊσταμένη 

 

 

Φλωρεντία Βοκοτούζη 
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