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Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής  

           Αναδόχου για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων   

          Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών». 

 

Αγαπητοί, 

 

αναφερόμενοι στον υπό διαβούλευση ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για το έργο «Σύστημα Μέτρησης 

και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», παρακαλούμε όπως μας 

διευκρινίσετε τα κατώθι :  

 

1) Με βάση το μέρος Β, σελίδα 11, παρ. 2.Α.ΙΙ, αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 

να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση δηλώνοντας ότι «Συνέταξε την προσφορά, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και 
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 
πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.» 

 

      Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε την ορθότητα της παραπάνω απαίτησης ή αν έχει 

παραληφθεί η φράση «και δεν» ως ακολούθως: «Συνέταξε την προσφορά, σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο 
πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.» 

 

2) Με βάση το μέρος Β, σελίδα 11, παρ. 2.Α.VΙ, αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 

να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση δηλώνοντας ότι «Δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων και ούτε θα υποβάλλει στο μέλλον προσφορά σε Διαγωνισμό, που μπορεί να τον οδηγήσει σε 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα: α) υποβολή προσφοράς σε έργο, που ανήκει σε 
πρόγραμμα, στο οποίο ο προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία εκ των προτέρων 

ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, β) υποβολή προσφοράς σε έργο, στο οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή 
έμμεσα στη διαδικασία σύνταξης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94 του 
Κανονισμού 1605/02 του Συμβουλίου.» 

 

Παρακαλούμε όπως γίνει αναλυτικότερη αναφορά στις πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης.  

 

3) Με βάση το μέρος Β, σελίδα 31, παρ. Β.1.12 παρ.6, αναφέρεται ότι «Δικαιολογητικά που εκδίδονται 

σε άλλη γλώσσα, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα.» 
 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αν είναι αποδεκτή η επίσημη μετάφραση από δικηγορικό 

σύλλογο ή ποιοι είναι οι από μέρους σας αποδεκτοί φορείς επίσημης μετάφρασης.   

 

4) Με βάση τις απαιτήσεις του μέρους Β, σελίδα 32, παρ.Β.1.13.ii (Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα), δεν προάγεται η έννοια του ανταγωνισμού καθότι αποκλείονται οι επίσημοι 

αντιπρόσωποι οίκων στην Ελλάδα, τη στιγμή που ως αντιπρόσωποι μπορούν να παρέχουν τις 

ζητούμενες από τη διακήρυξη υπηρεσίες ως αντιπρόσωποι των οίκων. Ενδεικτικά, αναφέρομαι 

ότι η εταιρεία μας Vector Technologies αποτελεί τον επίσημο και αποκλειστικό αντιπρόσωπο του 

διεθνώς αναγνωρισμένου στο χώρο οίκου Anite – Nemo, και με βάση τις απαιτήσεις της 

συγκεκριμένης παραγράφου αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού ακόμα ως μέλος 

ένωσης-κοινοπραξίας με εταιρείες πληροφορικής ή διαχείρισης έργων πληροφορικής. 



 

 

Εναλλακτικά και με βάση το άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, προτείνουμε οι συμμετέχουσες 

εταιρείες να μπορούν να εκπροσωπήσουν τους συνεργαζόμενους οίκους στο διαγωνισμό και να 

επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 

επιχείρησης (οίκου) έχει αποδεχθεί έναντι του εκάστοτε συμμετέχοντος την εκτέλεση της εν 

λόγω προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.   

 

5) Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε στη περίπτωση που ένας συμμετέχων – υποψήφιος 

ανάδοχος δεν διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για ένα από τα υποσυστήματα 1,2 ή 3 και 

αναθέσει τον εν λόγω υποσύστημα σε υπεργολάβο, αν είναι αποδεκτό από τη πλευρά σας.    

 

 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση. 

 

 

Με τιμή, 

 

 

 

 

Χρονόπουλος Κων/νος 

Υπεύθυνος Πωλήσεων 


