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ΑΘΗΝΑ, 02/09/2022 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:625/362/27350 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τις 

Διοργάνωση δραστηριοτήτων  κατάρτισης και συνεργασίας (TCA) στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+/Νεολαίας που αφορούν στα Συμβόλαια  TCA  ετών 2021 και 

2022, με αριθμό διακήρυξης 621/34/2022» 

 

Σας διευκρινίζουμε τα εξής έπειτα από αίτημα οικονομικού φορέα που 

πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική Γραμματεία με αρ.πρωτ: 26986/26-08-2022: 

Ερώτηση Νο 1: Στο άρθρο 2.43.1 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) προβλέπεται ότι:  

« Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στην 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και 
β στοιχεία   

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ 
σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προ απαιτούμενη τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα όπως αυτά αναφέρονται κατά το 2.2.4 έως 2.2.7 της 
παρούσας διακήρυξης […]. 

Και  

Στο άρθρο 2.2.8.2. (Αποδεικτικά μέσα) αναγράφεται ότι : 

«[….] 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα προσκομιστούν από τους οικονομικούς φορείς κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους. 

[…]» 

Παρακαλείστε όπως διευκρινιστεί εάν κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται να 
προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που αποδεικνύουν την προ 
απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως αυτά αναφέρονται κατά το 
2.2.4 έως 2.2.7. της σχετικής διακήρυξης ή και όλα όσα αναφέρονται και ζητούνται στο 
άρθρο 2.2.8.2. Αποδεικτικά μέσα (Α – Β4)  
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Απάντηση:  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προ απαιτούμενη τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα όπως αυτά αναφέρονται κατά το 2.2.4. έως και 2.2.7 της ανωτέρω 

διακήρυξης (2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας - 2.2.5. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια - 2.2.6. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα - 

2.2.7. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης), θα 

κατατεθούν με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του υποψήφιου οικονομικού φορέα, όπως απαιτείται από 

το άρθρο 2.4.3.1 (Δικαιολογητικά συμμετοχής). 

 

Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και έγγραφα εκ της 2.2.8.2 Αποδεικτικά Μέσα, θα 

κατατεθούν από τον προσωρινό ανάδοχο ως αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με τη διαδικασία 

της παρ. 3.2 της διακήρυξης. 

 

Ερώτηση Νο 2: Στο άρθρο 2.2.6. (ΚΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  - Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα) προβλέπεται ότι:  

«[….] β)  Για την επάρκεια τους οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ενδεικτικό υλικό 
προτάσεων για όλες τις φάσεις και τα παραδοτέα του έργου όπως αυτά περιγράφονται 
στο Παράρτημα Ι. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους αναλυτικά έως 2 προτάσεις, για το κάθε 
παραδοτέο και υπο-παραδοτέο για όλες τις φάσεις και τα παραδοτέα του έργου όπως 
αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, σε μορφή έκθεσης και φωτογραφικού υλικού. 
[….]» 

 
 
Παρακαλείστε όπως διευκρινιστεί ότι το υλικό που ζητείται να προσκομιστεί κατά την 
υποβολή της προσφοράς σε μορφή έκθεσης και φωτογραφικού υλικού έως 2 προτάσεις 
αφορά μόνο στους χώρους του συνεδρίου , διαμονής και μεταφορικού μέσου όπου 
απαιτείται καθώς όλα τα υπόλοιπα  είναι εξοπλισμοί και αναλώσιμα.  

 

Απάντηση:  

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συνοδεύσουν την υποβολή της προσφοράς τους με 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφότυπο pdf όπου θα εμπεριέχεται φωτογραφικό υλικό από 

χώρους συνεδρίου (αίθουσα ολομέλειας) και διαμονής (δωμάτιο) ανά εκδήλωση. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ  

 

ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     
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