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«Διευκρίνιση αναφορικά με ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ''Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση της Παιδικής Χαράς της Τ.Κ. Φωτολίβους του
Δήμου Προσοτσάνης »
ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤ. 40609 /ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ.4266/5.04.2017

Παρακαλούνται οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά για τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με τίτλο: ''Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση
της Παιδικής Χαράς της Τ.Κ. Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης » ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤ. 40609 /ΑΡΙΘΜ.
ΔΙΑΚ.4266/5.04.2017 , όσον αφορά τη σύνταξη - συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ να λάβουν υπόψη
τους τα ακόλουθα:
Είτε χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από το Δήμο Προσοτσάνης αρχείο XML στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε
μορφή αρχείου PDF, είτε προσφύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) για να δημιουργήσουν το EΕΕΣ, πριν την υποβολή -επισύναψή
του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, να ελέγξουν ότι έχουν απαντήσει σε όλα τα ζητούμενα πεδία, όπως
αυτά φαίνονται στο ήδη αναρτημένο από το Δήμο Προσοτσάνης ΕΕΕΠ σε μορφή PDF .
Επιπλέον επισημαίνεται ότι στο υπ. αριθμ. 2838/6-9-2016 έγγραφο της ΕΝΙΑΙΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ αναφέρονται τα εξής:

Επίσης στις παραγράφους 2.4.3.1 και 2.4.3.2 αναφέρεται ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο του φακέλου
"Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά"

Στην παραγράφους 2.2.8.1 της διακήρυξης αναφέρονται τα εξής:

Επομένως οι οικονομικοί φορείς μέσω του ΕΕΕΠ, δηλώνουν προκαταρκτικά ότι διαθέτουν τα αποδεικτικά μέσα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.8.2, τα οποία θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς να
βρίσκονται σε ισχύ και θα υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισής τους στην αναθέτουσα αρχή όταν η τελευταία τα
ζητήσει. Επισημαίνεται ότι στο μέρος VI του ΕΕΕΠ, ο οικονομικός φορέας μπορεί να δηλώσει ότι δίδει επισήμως τη
συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή για να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τα
οποία υποβάλλει (δηλώνει) στο ΕΕΕΠ ενώ σε κάθε επιμέρους πεδίο μπορεί να μνημονεύσει τόσο το είδος του

δικαιολογητικού όσο και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό από την αναθέτουσα αρχή. Για παράδειγμα σε πολλά πεδία
του ΕΕΕΠ τίθεται το ερώτημα εάν οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή συμπλήρωση των ερωτημάτων ΙΙΓ και ΙΙΔ του ΕΕΕΠ:

Η Προϊσταµένη ∆/νσης
τεχνικών υπηρεσιών

∆εληγιαννίδου ∆έσποινα
Πολιτικός Μηχανικός

