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Παροχή διευκρινήσεων
Σε απάντηση του ερωτήματος που υπέβαλλε ο φορέας ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας σχετικά με τις παραγράφους 2.4.3.1 και 2.4.3.2 σελίδες 25 και 26 της προκήρυξης,
σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής επαναλαμβάνονται τα ίδια δικαιολογητικά στην παρ 2.4.3.2
η οποία στην ουσία απαλείφεται. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς αποτελείται από δυο
φακέλους:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά»,
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.»

Όσον αφορά τον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», αυτός θα
περιέχει μία φορά τα κάτωθι δικαιολογητικά

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν :
1. το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα
Γ). Το ΤΕΥΔ, το οποίο μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρ. 79Α,Ν. 4412/2016. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος,
στην οποία: δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της
παρούσας.

3. Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.1.5
της παρούσας διακήρυξης.
4. Για τα νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ή τελευταίο ΦΕΚ ισχύουσας
εκπροσώπησης
5.α. Το έντυπο τεχνικής προσφοράς
αποδεικτικά.
5γ. Πίνακα με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου με τα δικαιολογητικά για
τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας Έργου.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνον
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