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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί τεθέντων ερωτημάτων για τον Διεθνή Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με αριθμό διακήρυξης 
621/13/2020 » 

 

Έχουμε να σας αναφέρουμε τα εξής: 

1) Τα  νομικά πρόσωπα που προτίθενται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ως 

εταιρική κοινοπραξία ( Ένωση Εταιρειών) υποχρεούνται όπως οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τους ως και για 

την τεχνική επαγγελματική ικανότητα  τους( παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6)να 

συντρέχουν τουλάχιστον στο ένα μέλος της εταιρικής κοινοπραξίας. Η συνέργεια 

κατά τα ανωτέρω των από κοινού συμμετεχόντων στον διαγωνισμό με κοινή 

οικονομική προσφορά, όσον αφορά την χρηματοοικονομική  και επαγγελματική 

επάρκεια τους, πρέπει να προκύπτει αναμφισβήτητα από τα στοιχεία της προσφοράς 

που θα υποβληθεί εντός της ταχθείσης προθεσμίας στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

2) Όλοι οι κοινοπρακτούντες φορείς που υποβάλλουν κοινή οικονομική προσφορά για 

τη συμμέτοχη στους στον διαγωνισμό πρέπει απαρέκκλιτα άπαντες να πληρούν τα 

κριτήρια που θέτει η πρόσκληση ώστε να μην εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της πρόσκλησης. 

3) Η προσκόμιση του ισολογισμού του έτους 2019 δεν είναι απαραίτητη κατά τα 

οριζόμενα στη παράγραφο 2.2.5 της πρόσκλησης. 

4) Το πιστοποιητικό που πρέπει να διαθέτουν οι συμμετέχοντες φορείς από ανεξάρτητο 

διαπιστευμένο φορέα για τη τήρηση του συστήματος διαχείρισης για τη 

καταπολέμηση της διαφθοράς και δωροδοκίας (ISO 37001/2016), όπως και εσείς 

συνομολογείτε στο σχετικό ερώτημά σας πρέπει να προσκομίζετε κατά την υποβολή 

της προσφοράς σας και να ισχύει κατά το χρονικό σημείο αυτό. Ως εκ τούτου ο 

ισχυρισμός σας ότι ευρίσκεστε σε διαδικασία ελέγχου από διαπιστευμένο φορέα για 

τη λήψη του πιστοποιητικού αυτού ( δεν αναφέρετε καν από πότε έχετε μπει σε αυτή 

τη διαδικασία και από ποιον διαπιστευμένο φορέα) και ότι η διαδικασία λήψης του 

πιστοποιητικού καθυστέρησε γενικώς και αορίστως λόγω του covid-19, δεν δύναται 

να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Υποχρεούστε ως εκ τούτου κατά την υποβολή της 

προσφορά σας να προσκομίστε το εν λόγω πιστοποιητικό ευρισκόμενο σε ισχύ κατά 

το χρονικό αυτό σημείο. 
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