
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
1) Στο Άρθρο 6 Δικαιολογητικά Συμμετοχής παράγραφο Επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου 
αναφέρεται :  
«Όσον αφορά στην επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων ετών 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι τα έτη 2017, 2018) να έχουν 
υλοποιήσει συναφή έργα στον τομέα της μεταφοράς εκθεσιακού υλικού σε Διεθνείς Εμπορικές 
Εκθέσεις στο εξωτερικό, δηλώνοντας το ποσό και την ημερομηνία εκτέλεσης, με ελάχιστη 2  
προϋπόθεση τρία εκ των συναφών έργων να έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό.»  
Στις τελευταίες παραγράφους του Άρθρου αναφέρεται :  
«Το ΤΕΥΔ χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων 
στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δηλωθέντων στοιχείων στο 
ΤΕΥΔ υποβάλλονται δυνάμει του ν. 4412/2016, στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
σύμφωνα με το άρ. 7 της παρούσας.  
H Αναθέτουσα Αρχή έχει προσαρμόσει (βλ. Παράρτημα II) το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή (εντός του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής) σε έντυπη μορφή.  
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης στην ενότητα IV Κριτήρια Επιλογής, μόνο την ενότητα α “Γενική ένδειξη για όλα τα 
κριτήρια επιλογής”.»  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν τα δικαιολογητικά του Άρθρου 6 παράγραφος 
Επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου, θα δηλωθούν στο ΤΕΥΔ ή όχι, καθώς από τη Διακήρυξη 
στο ίδιο άρθρο μας ζητείται να συμπληρώσουμε μόνο τη «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 
επιλογής» και το Παράρτημα ΙΙ που είναι το ΤΕΥΔ έχουν διαγραφεί όλα τα υπόλοιπα πεδία του 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής εκτός του ανωτέρω σημείου. Αν δεν χρειάζεται να συμπληρώσουμε 
την Επαγγελματική ικανότητα στο ΤΕΥΔ παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σε ποιο στάδιο θα 
καταθέσουμε το πίνακα που ζητείται καθώς δεν απαιτείται στο Άρθρο 8 Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης.  
 
2) Στη παράγραφο Οικονομική επάρκεια του υποψηφίου, αναφέρεται :  
 
«Ο υποψήφιος απαιτείται να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι παντός 
κινδύνου επί του συνόλου του έργου μέχρι του ποσού τουλάχιστον του αντικειμένου του παρόντος 
διαγωνισμού (για σωματικές βλάβες προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, υλικές ζημιές σε τρίτους, για ομαδικά 
ατυχήματα) καθώς και κάλυψης του κινδύνου της μεταφοράς η οποία σε κάθε περίπτωση δεν 
μπορεί να υπολείπεται της αξίας που δηλώνεται στα συνοδευτικά προτιμολόγια.( Η Ενδεικτική 
Εκτιμώμενη αξία των μεταφερομένων εκθεμάτων είναι € 25.000). Το εν λόγω στοιχείο το δηλώνει 
στο ΤΕΥΔ (βλ. Παράρτημα ΙΙ της παρούσας) και προσκομίζει 3  
 
τα στοιχεία τεκμηρίωσης του στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρ.7 
της παρούσας, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός Ανάδοχος.»  
Στις αμέσως επόμενες παραγράφους αναφέρεται :  
«Το ΤΕΥΔ χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων 
στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δηλωθέντων στοιχείων στο 
ΤΕΥΔ υποβάλλονται δυνάμει του ν. 4412/2016, στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
σύμφωνα με το άρ. 7 της παρούσας.  
H Αναθέτουσα Αρχή έχει προσαρμόσει (βλ. Παράρτημα II) το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης, και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή (εντός του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής) σε έντυπη μορφή.  



Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης στην ενότητα IV Κριτήρια Επιλογής, μόνο την ενότητα α “Γενική ένδειξη για όλα τα 
κριτήρια επιλογής”.»  
Στο Άρθρο 8 Δικαιολογητικά κατακύρωσης αναφέρεται :  
«1. Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι παντός κινδύνου επί του συνόλου 
του έργου μέχρι του ποσού τουλάχιστον του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού (για 
σωματικές βλάβες προς τρίτους (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω 
ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης), υλικές ζημιές σε τρίτους, για ομαδικά ατυχήματα) καθώς και 
κάλυψης του κινδύνου της μεταφοράς η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται της 
αξίας που δηλώνεται στα συνοδευτικά προτιμολόγια. (Η Ενδεικτική Εκτιμώμενη αξία των 
μεταφερομένων εκθεμάτων είναι € 25.000 )»  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν τα δικαιολογητικά του Άρθρου 6 παράγραφος 
Οικονομική επάρκεια του υποψηφίου, θα δηλωθούν στο ΤΕΥΔ ή όχι, καθώς από τη Διακήρυξη στο 
ίδιο άρθρο μας ζητείται να το δηλώσουμε στο ΤΕΥΔ και αμέσως μετά να συμπληρώσουμε μόνο τη 
«Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» και το Παράρτημα ΙΙ που είναι το ΤΕΥΔ έχουν 
διαγραφεί όλα τα υπόλοιπα πεδία του Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής εκτός του ανωτέρω σημείου 
και εν συνεχεία μας ζητείται να τα καταθέσουμε με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο Άρθρο 8.  
3) Στο Άρθρο 11 Περιεχόμενο προσφορών παράγραφο Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική 
Προσφορά» αναφέρεται :  
«Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του υποψηφίου, 
η οποία θα αφορά το κόστος για την αποστολή του μεταφερόμενου υλικού ως ακολούθως:  
 Τιμή ανά κιλό ++300, +500 κιλά για την αεροπορική μεταφορά (ξηρό φορτίο).  
 Τιμή ανά κιλό +300, +500 κιλά για την αεροπορική μεταφορά (ευπαθές φορτίο συντήρησης).»  
 
Και στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπάρχουν :  
α/α : 1 - Κατηγορία δαπάνης : Αεροπορική μεταφορά ανά κιλό, +100 ξηρού φορτίου από Αθήνα με 
προορισμό το Τόκυο  
α/α : 3 - Κατηγορία δαπάνης : Αεροπορική μεταφορά ανά κιλό, +100 ευπαθούς φορτίου από Αθήνα 
με προορισμό το Τόκυο  
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε για ποια τιμή ανά κιλό θα δώσουμε προσφορά για τη + 300 
ή για + 100. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1 & 2) Όπως ρητά αναφέρεται στην 23η κατευθυντήρια της ΕΑΔΗΣΥ «Τo ΤΕΥΔ συνιστά 
προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης,  
αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών». Κατά συνέπεια, οι 
αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν σε κάθε περίπτωση, κατά την υποβολή του  TΕΥΔ, και την 
παράλληλη υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών. 
 
Εν προκειμένω, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά για την οικονομική επάρκεια και την 
επαγγελματική ικανότητα πρέπει να υποβληθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016. Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση του σχετικού 
πεδίου στο ΤΕΥΔ περί πλήρωσης των κριτήριών επιλογής (Μέρος IV, Γενική ένδειξη) σημαίνει ότι ο 
οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά στο στάδιο πριν την κατακύρωση. 
 
3)  Η προσφορά ανά κιλό θα δοθεί για τα + 100 κιλά 
 



-Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του διαγωνισμού «Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης 
από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων και Ποτών της Αναθέτουσας Αρχής 
με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
k.anagnostopoulou@enterprisegreece.gov.gr το αργότερο μέχρι τρεις εργάσιμες (3) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι διευκρινίσεις θα δημοσιευθούν στην 
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι www.enterprisegreece.gov.gr.  
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 


