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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σχετικά με τον  διαγωνισμό (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 82006)   που αφορά  τη Συντήρηση και Τεχνική 
Υποστήριξη των Συστημάτων Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στα κτίρια που 
στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με 
δικαίωμα προαίρεσης του e- ΕΦΚΑ ανανέωσης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος»                                                                                                   
(ΦΠΥ 39/19)    
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ότι στο συν/νο στην διακήρυξη 
(ΑΔΑΜ: 21PROC007983762) του ανωτέρω διαγωνισμού ΤΕΥΔ εκ παραδρομής, δεν έχει 
συμπεριληφθεί το σχετικό πεδίο Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες 
άλλων ΦΟΡΕΩΝ (Μέρος II), το οποίο έχει ως ακολούθως :

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο 
και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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ΠΡΟΣ: 
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες 
που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι
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Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 
συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς.

Κατόπιν αυτού και λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ. 2.2.8 Στήριξη στην 
ικανότητα τρίτων της Διακήρυξης  «Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια 
της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς…»
Διευκρινίζεται με το παρόν ότι το συν/νο στη Διακήρυξη ΤΕΥΔ διαμορφώνεται εκ νέου 
(προστίθεται το ανωτέρω πεδίο) και θα αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή στο 
ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να συμπληρωθεί και να υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. 

Συνεπώς κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει με την προσφορά του να υποβάλει το ΝΕΟ 
αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή ΤΕΥΔ στο ΕΣΗΔΗΣ (σημ. το ανωτέρω θα 
αναρτηθεί  στο ΚΗΜΔΗΣ και στο  site του φορέα) 

Κατόπιν αυτών και προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, ώστε να λάβει γνώση για 
την ανωτέρω αλλαγή (μη σημαντική κατά το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης)1, σας 
γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι αναφερόμενες  στην Διακήρυξη καταληκτικές ημερομηνίες
 ( παραλαβής των προσφορών,  κατάθεσης έντυπων προσφορών , αποσφράγισης) 

Ωστόσο παρατείνεται η ΩΡΑ για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ήτοι  
22/1/2021 ΩΡΑ 23:30 μμ αντί 14:30 μμ

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Διακήρυξη .

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e- ΕΦΚΑ          

             ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

1 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες ……….. δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών
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