Αθήνα, 16-4-2021
Αρ. πρωτ.: 21349

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αρ. 21231/2021 διακήρυξης
Σχετ.: α) Η υπ’ αρ. 21231/2021 διακήρυξη
β) Το από 13.04.2021 υποβληθέν ερώτημα με θέμα: Αίτημα διευκρινίσεων επί της διακήρυξης
υπ’ αρ. 21231/2021 για το έργο : «Παροχή υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ (CPV:
72000000-5)

Σύμφωνα με τη διακήρυξη και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης
εξωτερικών συνεργατών στην Ομάδα Έργου για την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής (βλ. ιδίως άρθρο 9 της διακήρυξης). Στην περίπτωση αυτή, συντρέχει «στήριξη του
προσφέροντος στις ικανότητες τρίτου φορέα». Συνεπώς, κατά την υποβολή των προσφορών
συνυποβάλλεται χωριστό ΤΕΥΔ, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από έκαστο εξωτερικό
συνεργάτη, συμπληρώνοντας: (α)Τις Ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον
οικονομικό φορέα», (β) Το Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισμού», (γ) Το Μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» που
καταδεικνύουν την ειδική ικανότητα την οποία δανείζει στον προσφέροντα οικονομικό φορέα και (δ)
Το Μέρος VI «Τελικές Δηλώσεις». Η ανωτέρω απαίτηση ισχύει και για κάθε τρίτο στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται ο προσφέρων όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
ή/και την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα. Για την υπογραφή του ΤΕΥΔ του τρίτου/ή τρίτων
ισχύουν τα αναφερόμενα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ του προσφέροντος.
Περαιτέρω, στο άρθρο 13 της διακήρυξης προβλέπεται ότι : «Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.
4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης Υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις
αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016
της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη
μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (http://www.eaadhsy.gr) και
(http://www.hsppa.gr).». Προς διευκόλυνση, το ΤΕΥΔ και οι πίνακες συμμόρφωσης, σε επεξεργάσιμη
μορφή, επισυνάπτονται στο παρόν.
Τέλος, ως προς την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 13 σημείο 5, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες
να συμπεριλαμβάνονται εντός του σώματος – κειμένου αυτής και όχι κατά παραπομπή σε άλλο
έγγραφο, ανεξαρτήτως εάν το έγγραφο αυτό υποβληθεί -και- ξεχωριστά στο φάκελο συμμετοχής (λ.χ.
έγγραφο εταιρικής παρουσίασης).
Με εκτίμηση,
Ο Διευθυντής ΔΠΣ&Τ
Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης

