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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής – Φορολογικής Υποστήριξης της 
ΕΤΑΔ Α.Ε.» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ ΑΕ» - Αρ. Διακ. 2723/10.03.2022.

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι  Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα 
ακόλουθα:

Ερώτημα 1:
Στα Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού, στη σελ. 3 της σχετικής 

διακήρυξης, αναφέρεται: 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Σε φυσική μορφή, στο 

Πρωτόκολλο εισερχόμενων της ΕΤΑΔ Α.Ε. Κάθε προσφορά υποβάλλεται 
αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό του ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με 
ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Διακήρυξη, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, 
στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή αποκλεισμού), 
που θα περιλαμβάνει δύο χωριστούς υποφακέλους: α) Υποφάκελο 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

β) Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
γ) Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
 
Επίσης, στο άρθρο 23 Κατάρτιση-Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς 

αναφέρεται: 
23.1 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε 

σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα: 
(α) έναν σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 24 
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της παρούσας διακήρυξης και η εγγύηση συμμετοχής, κατ’ άρθρο 15 της 
παρούσας. 

(β) έναν σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική προσφορά του 
υποψηφίου, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας Διακήρυξης. 

  (γ) έναν σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση τυχόν απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η αναφορά σε δύο 

χωριστούς φακέλους έγινε εκ παραδρομής και ότι ο ορθός τρόπος 
υποβολής προσφορών είναι , σε σφραγισμένο φάκελο (επί ποινή 
αποκλεισμού), που θα περιλαμβάνει τρεις χωριστούς υποφακέλους:

 α) Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 
β) Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
γ) Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Απάντηση:
Η αναφορά σε δύο χωριστούς φακέλους έγινε εκ παραδρομής και ότι 

ο ορθός τρόπος υποβολής προσφορών είναι , σε σφραγισμένο φάκελο (επί 
ποινή αποκλεισμού), που θα περιλαμβάνει τρεις χωριστούς 
υποφακέλους:

 α) Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 
β) Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 
γ) Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

Ερώτημα 2:
Στο άρθρο 26.Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» - 26.1 Τρόπος 

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, αναφέρεται: 
26.1.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται, σύμφωνα με το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. 
 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι εκ παραδρομής γίνεται 

αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων και ότι η σωστή 
διατύπωση είναι Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται, σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας. 

Απάντηση:
Έκ παραδρομής γίνεται αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και ότι η σωστή διατύπωση είναι Η Οικονομική Προσφορά 
συντάσσεται, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς της παρούσας. 
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Ερώτημα 3:

Στο άρθρο 17.3 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται: 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία 

για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, σε ανάλογα έργα, ήτοι: 
αδ) να αφορά σε παροχή λογιστικής-φορολογικής υποστήριξης 

μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών Ομίλων που έχουν μέσο όρο κύκλου 
εργασιών άνω των 30 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία (2018,2019,2020). 
Οι υπηρεσίες αυτές, σε περίπτωση ομίλων, θα πρέπει να παρέχονται, επί 
ποινή αποκλεισμού, απευθείας προς την μητρική εταιρεία και όχι σε 
υποκαταστήματα αυτής. Η παροχή υπηρεσιών λογιστικής-φορολογικής 
υποστήριξης κατά Δ.Π.Χ.Α. στην ίδια οντότητα για συναπτά έτη με όμοιο 
αντικείμενο θεωρείται, για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης, ως μία 
ενιαία σύμβαση παροχής υπηρεσιών και όχι ως περισσότερες ξεχωριστές. 

 Σε περίπτωση που ο αποδέκτης των υπηρεσιών δραστηριοποιείται 
για χρονικό διάστημα μικρότερο της τελευταίας τριετίας (2018,2019,2020) 
παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο μέσος όρος κύκλου εργασιών 
άνω των 30 εκατ. Ευρώ υπολογίζεται επί τη βάσει των διαχειριστικών 
περιόδων κατά τις οποίες δραστηριοποιείται.  

Απάντηση:

Σε περίπτωση που ο αποδέκτης των υπηρεσιών δραστηριοποιείται 
για χρονικό διάστημα μικρότερο της τελευταίας τριετίας (2018,2019,2020) 
ο μέσος όρος κύκλου εργασιών άνω των 30 εκατ. Ευρώ υπολογίζεται επί τη 
βάσει των διαχειριστικών περιόδων κατά τις οποίες δραστηριοποιείται.  

 

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Διοίκησης.
2. Μονάδα Οικονομικών Υπηρεσιών.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.

     Στέφανος Δ. Βλαστός
 

         Διευθύνων Σύμβουλος
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