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Προσ: Aφοι Σελίδθ Α.Ε                                                   Ημερομθνία 25/05/2015 

 

  

 

Υπόψθ: κο Δθμιτριο Γκοφμα 

Προϊςτάμενοσ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν 

 

 

ΘΕΜΑ: Ζθτοφμενα Δικαιολογθτικά ςτον πρόχειρο διαγωνιςμό με αρ. διακιρυξθσ 31/2015 

 

 

Σε απάντθςθ τθσ ςχετικισ επιςτολισ τθσ εταιρείασ Αφοί Σελίδθ Α.Ε  αναφορικά με τα 

δικαιολογθτικά του  πρόχειρου διαγωνιςμοφ με αρ. διακιρυξθσ 31/2015 το Ερευνθτικό Κζντρο 

Αλζξανδροσ Φλζμιγκ δθλϊνει: 

 

1. Στο άρκρο  του ΠΔ 118/2007, προβλζπονται τα εξισ : 1. Στουσ ανοιχτοφσ διαγωνιςμοφσ ςτθ 

διακιρυξθ μπορεί να προβλζπεται ότι για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται ο 

προςφζρων να πλθροί οριςμζνεσ προχποκζςεισ ςχετικά με τθ φερεγγυότθτα, τθν 

επαγγελματικι δραςτθριότθτα, τθν χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι του κατάςταςθ κακώσ 

και τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ του… και 2. Στθν περίπτωςθ που υποβάλλεται προςφορά από 

προμθκευτι που δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ του τελικοφ προϊόντοσ, προςκομίηονται 

από τον προμθκευτι μαηί με τθν προςφορά του, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 8 παρ.2 του παρόντοσ, τα δικαιολογθτικά των περ. δ, ε και η του 

άρκρου 8 παρ.2 του παρόντοσ που αφοροφν μόνο τον ανωτζρω καταςκευαςτι και εφόςον 

ηθτοφνται από τθ διακιρυξθ. 

 

2. Τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία των κατωτζρω  περιπτϊςεων δ, ε, ςτ και η τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 8 του ΠΔ 118/2007 –που αφοροφν τον καταςκευαςτι -  προςκομίηονται, κατ` 

εξαίρεςθ, μαηί με τθν προςφορά και εφόςον ηθτοφνται από τθ διακφρθξθ [δ. Περιγραφι 

του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και των μζτρων που λαμβάνει ο προμθκευτισ για 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. ε. Κατάςταςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ, που 

κα αςχολθκεί κατά τθν παραγωγι του προσ προμικεια υλικοφ, κατά ειδικότθτα, ανεξάρτθτα 

από τθ ςυμβατικι ςχζςθ τουσ με τθν επιχείρθςθ, ιδίωσ δε των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ. ςτ. Δείγμα των προςφερομζνων υλικών, περιγραφι ι φωτογραφίεσ αυτών, όπου 

απαιτείται από τθν διακιρυξθ. η. Πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από επίςθμα γραφεία 

ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, που να βεβαιώνουν 

τθν καταλλθλότθτα των υλικών, επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςε οριςμζνεσ προδιαγραφζσ 

ι πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτοφνται από τθν Υπθρεςία κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 9 του παρόντοσ. 

 

 Σφμφωνα με τα ανωτζρω εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του φορζα να προβλζψει ότι 

για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται ο προςφζρων  ι/και ο  
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καταςκευαςτισ του τελικοφ προϊόντοσ να πλθροί οριςμζνεσ προχποκζςεισ ςχετικά με τθ 

φερεγγυότθτα, τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα, τθν χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι του 

κατάςταςθ κακϊσ και τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ του. 

 

Τα δικαιολογηηικά   με απιθμούρ 6 έωρ 13 ηος άπθπος 15 ηηρ με απιθμό  31/2015 Διακήπςξηρ 

αναθέπονηαι ζηιρ καηά ηο ωρ άνω άπθπο ιδιόηηηερ ηος πποζθέπονηορ και ηος καηαζκεςαζηή, θα 

μποπούζαν ζςνεπώρ να μην έσοςν ζηηηθεί, σωπίρ να πάζσει εξ αςηού ηος λόγος η νομιμόηηηα ηηρ 

Διακήπςξηρ.    

Κατϋεξαίρεςθ δεχόμαςτε να διαγραφεί από τθν διακιρυξθ θ ςελίδα 15. 

 

 

 

 

Ευχαριςτϊ, 

 

Σκουλοφδθσ Πζτροσ 

Υπεφκυνοσ Γραφείου Προμθκειϊν 

 

 

 


