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ΘΕΜΑ:  Παροχή Συμπληρωματικών Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 1/2019  
 

  
Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης 1/2019 του Ανοιχτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου των ενεργειών 
κατάρτισης/πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων 
στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002871, με Α/Α συστήματος 
73196 διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 
 

1. Στο άρθρο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση ψηφιακής υπογραφής 
τυχόν απαιτούμενες δηλώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο, αφορά τον οικονομικό φορέα (προσωρινό ανάδοχο) και τους υπεργολάβους του 
(ιδίως τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων). Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2. Στο ίδιο άρθρο διευκρινίζεται ότι απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)   δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) & 2.2.4-2.2.6 (κριτήρια επιλογής). 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
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