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ΘΕΜΑ: Αποσαφήνιση προβλέψεων πρότυπης διακήρυξης

Αγαπητοί κ.κ.
Στα άρθρα 3 και 24 της πρότυπης διακήρυξης προβλέπονται τα εξής:
"Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 18
 είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
 είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή
 είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδροµική
διεύθυνση........).
........
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
........
3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 24.2 και
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 24.3 της παρούσας .
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2.
........"
"Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή
αποκλεισµού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
24.2 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει
τα ακόλουθα:
- α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης ( ΕΕΕΕΣ )
- β) εγγύηση συµµετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.
........"
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Πολλά Μέλη µας, µας µεταφέρουν ότι κατά την δηµοπράτηση των διαγωνισµών έργων
άλλες φορές οι προβλέψεις των ανωτέρω άρθρων περί σφραγισµένου φακέλου (κυρίως
φάκελος) και ξεχωριστού σφραγισµένου φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής τηρούνται
αυστηρά και άλλες λιγότερο αυστηρά, ειδικά στις περιπτώσεις αυτοπρόσωπης κατάθεσης
των προσφορών στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Σηµειώνουµε ότι πολλοί εργολήπτες εξαιτίας:
- των σχετικών προβλέψεων των προηγούµενων εκδόσεων του πρότυπου τεύχους
διακήρυξης (π.χ. ΦΕΚ 311Β/15.2.2016) και
- της µη ειδικής αναφοράς στην παράγραφο 3.3.α του κειµένου εντός της παρένθεσης που
παρατίθεται στην παράγραφο 3.3.β, δηλαδή του κειµένου (κλεισµένος µε τρόπο που δε
µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού)
δεν προχωρούν σε σφράγισµα των φακέλων που περιλαµβάνουν τα ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής.
Το αποτέλεσµα της διαφοροποιηµένης εφαρµογής των διατάξεων από τις Ε.∆.
αλλά και η µη ξεκάθαρη, κατά την άποψη ορισµένων Μελών µας, πρόβλεψη του
Πρότυπου Τεύχους ∆ιακήρυξης και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 18, σχετικά µε
το εάν θα αποκλείεται ή όχι διαγωνιζόµενος που έχει καταθέσει µη σφραγισµένο
τον φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, έχει συντελέσει στην υποβολή
ενστάσεων από τους διαγωνιζόµενους, είτε λόγω αποδοχής από Επιτροπές
∆ιαγωνισµών των µη σφραγισµένων φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής είτε
λόγω απόρριψής τους, µε αποτέλεσµα οι διαγωνιστικές διαδικασίες και η ίδια η
υλοποίηση των έργων να καθυστερεί χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο.
Με βάση αυτό και µε δεδοµένο ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΑΑ∆ΗΣΥ), βάσει του Άρθρου 53 του ν. 4412/2016, αποτελεί την αρµόδια αρχή για την
έκδοση και την αυθεντική ερµηνεία των πρότυπων εγγράφων των δηµοσίων συµβάσεων µε
δεσµευτική αρχή, παρακαλούµε για την ορθή ερµηνεία του ανωτέρω ζητήµατος
ώστε να εξασφαλίζονται οµοιόµορφα οι συνθήκες ασφαλείας δικαίου στους
διαγωνιζοµένους.
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