
Διευκρινιστικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό 

για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

«Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς» 

Α/Α Ερώτημα Απάντηση 

1.  Στο Κεφάλαιο 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της 
Διακήρυξης αναφέρεται: 

‘‘Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν 

αποδεδειγμένα μέσο κύκλο εργασιών ανερχόμενο κατ’ ελάχιστο ετησίως 

στο ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000€) για τις τρεις (3) 

τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση με την ημερομηνία 

σύστασης του υποψήφιου οικονομικού φορέα ή έναρξης των 

δραστηριοτήτων του.’’ 

Καθώς για πολύ μεγάλο αριθμό εταιρειών, δεν έχει δημοσιευτεί ο 

ισολογισμός για την χρήση 2020, θα πρέπει η απαίτηση αυτή να 

διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

‘‘Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν 

αποδεδειγμένα μέσο κύκλο εργασιών ανερχόμενο κατ’ ελάχιστο ετησίως 

στο ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000€) για τις τρεις (3) 

τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση με την 

ημερομηνία σύστασης του υποψήφιου οικονομικού φορέα ή έναρξης των 

δραστηριοτήτων του.’’ 

Αντίστοιχα στο Κεφάλαιο 2.2.8.2. Αποδεικτικά μέσα, παράγραφος Β.3 της 

Διακήρυξης: 

θα πρέπει το λεκτικό: 

‘‘Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση ισολογισμών 

απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

Για την περίπτωση όπου ο ισολογισμός της τελευταίας οικονομικής χρήσης δεν 
έχει δημοσιευτεί ακόμα τυγχάνει εφαρμογής η τελευταία διάταξη του 
στοιχείου Β.3 του άρθρου 2.2.8.2., σύμφωνα με την οποία "Εάν ο οικονομικός 
φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο." 

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι δεδομένης της ημερομηνίας 
δημοσίευσης του διαγωνισμού, ως τρεις τελευταίες χρήσεις νοούνται τα έτη 
2017, 2018 και 2019. 
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εγκατεστημένος o οικονομικός φορέας (ή εφόσον πρόκειται περί ένωσης, 

τα μέλη αυτής).’’ 

να αντικατασταθεί από το λεκτικό: 

‘‘Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων 

κλεισμένων οικονομικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση 

ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος o οικονομικός φορέας (ή εφόσον πρόκειται 

περί ένωσης, τα μέλη αυτής).’’ 

και το λεκτικό: 

‘‘Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση 

δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του 

ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα (ή των μελών 

της ένωσης) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει 

της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 

δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές Βεβαιώσεις στις οποίες θα 

δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του οικονομικού φορέα 

(ή των μελών της ένωσης).’’  

να αντικατασταθεί από το λεκτικό: 

‘‘Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση 
δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί του 
ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα (ή των μελών 
της ένωσης) για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις, 
συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές Βεβαιώσεις στις 
οποίες θα δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του 
οικονομικού φορέα (ή των μελών της ένωσης).’’ 

2.  Στο Κεφάλαιο 2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα της Διακήρυξης αναφέρεται: ‘‘Αν 

στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται 

χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα, εφόσον 

φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός μηνός που προηγείται της 

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.8.2. της διακήρυξης, τα αιτούμενα 
δικαιολογητικά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης 
εντός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών 
της πρόσκλησης. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που δεν 
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ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης’’. Στο ίδιο, 

όμως, Κεφάλαιο και σε αρκετά σημεία αυτού αναφέρεται για επιμέρους 

δικαιολογητικά της πρόκλησης για τα οποία στις ειδικές διατάξεις που 

διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος, χρόνος έκδοσης 

μεγαλύτερος του μηνός που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής των 

δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Παρακαλούμε, αποσαφηνίσατε 

επακριβώς την ημερομηνία έκδοσης των επιμέρους δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης, για τα οποία στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή 

τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος. 

προβλέπεται κάτι ειδικότερο στις λοιπές διατάξεις της διακήρυξης. 

Εφόσον στις διατάξεις της διακήρυξης σχετικά με συγκεκριμένα πιστοποιητικά 
αναφέρεται χρόνος έκδοσης, τότε ισχύει ο ειδικότερος χρόνος έκδοσης αυτών. 

Επί παραδείγματι, το απόσπασμα ποινικού μητρώου θεωρείται έγκυρο 
εφόσον έχει εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του, καθώς 
ισχύει η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 2.2.8.2. περίπτωση Β.1.α) της 
διακήρυξης. 

3.  (α) 2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι στο ΕΣΗΔΗΣ το πεδίο Τιμή προσφοράς 
του Tab Γραμμές, θα συμπληρωθεί με το ποσό που θα υπάρχει στο 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικά) χωρίς ΦΠΑ του Πίνακα 3.1. Κύριο Κόστος 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

(β) Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια από τις συνολικές τιμές είναι 
η «τιμή της Οικονομικής Προσφοράς» που θα πρέπει να δηλωθεί ως τιμή 
προσφοράς στην σχετική γραμμή του ΕΣΗΔΗΣ, βάσει των 
πεδίων/συνόλων που περιγράφονται στο Παράρτημα V- υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς. 

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση πεδίων στο ΕΣΗΔΗΣ οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία 
(Πληροφορίες για Βοήθεια και Υποστήριξη ΕΣΗΔΗΣ) 

4.  Στο Κεφάλαιο 2.4.4.5 της Διακήρυξης αναφέρεται: 

‘‘Στον Πίνακα της οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή 
μονάδας και η συνολική τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών 
(αριθμητικά και ολογράφως).’’ 

Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι ολογράφως θα αναγράφονται μόνο 
εκείνα τα ποσά, για τα οποία κάτι τέτοιο ζητείται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.4.1 της διακήρυξης «η οικονομική 
προσφορά συντάσσεται …… σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο «Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς» στο Παράρτημα V της παρούσας (της διακήρυξης)» 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page236.jspx?_afrLoop=1209117473733657#%40%3F_afrLoop%3D1209117473733657%26_adf.ctrl-state%3Dr691df090_53
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

5.  Στην απαίτηση Α-149 του Παραρτήματος I αναφέρεται: ‘‘Δυνατότητα 
εύχρηστης και χωρίς περιορισμούς σύνδεσης με εργαλεία και 
περιβάλλοντα όπως R, Python, MS ΒΙ και αξιοποίησης των σχετικών 
βιβλιοθηκών τους’’.  

Ως MS ΒΙ εννοείται Microsoft BI; 

Ο όρος MS BI αναφέρεται στην πλατφόρμα Microsoft Business Intelligence. 

6.  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και στην υποχρεωτική 
απαίτηση A-290 αναφέρεται: ‘‘Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων 
αγοράς ταχυδρομικών προϊόντων ετών 2010-2018 είναι διαθέσιμα σε 
αρχεία excel.’’ 

Παρακαλούμε διευκρινίσατε την μορφή στην οποία είναι διαθέσιμα τα 
δεδομένα των ερωτηματολογίων αγοράς ταχυδρομικών προϊόντων ετών 
2019-2020. 

Όλα τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αγοράς ταχυδρομικών προϊόντων 
είναι διαθέσιμα σε αρχεία τύπου excel. 

 

7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι το Έτοιμο Λογισμικό Αποθήκης 
Δεδομένων, καθώς και τα Λειτουργικά Συστήματα, θα πρέπει να 
εισαχθούν στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 2.1. Έτοιμο Λογισμικό 
Συστημάτων. 

To Έτοιμο Λογισμικό Αποθήκης Δεδομένων και τα Λειτουργικά Συστήματα 
πρέπει να εισαχθούν στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 2.1 Έτοιμο 
Λογισμικό Συστημάτων 
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8.  Το ετήσιο ποσοστό συντήρησης, στον πίνακα 3.2 «Συγκεντρωτικός 
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης» του αρχείου ΣΠΑ-
Παρ.V.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς 
αναφέρεται καθώς οι στήλες που αναφέρει η υποσημείωση ** δεν 
εντοπίζονται στο υπόδειγμα. «** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για 
την κάθε γραμμή του Πίνακα 4) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που 
αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη 
στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα.» 

Η υποσημείωση επαναδιατυπώνεται σαφέστερα ως εξής: « Το ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα 3.2) προκύπτει 
διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που 
αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα 
3.1.» 

9.  Στην παράγραφο 1.3.2.3(α) του τεύχους διακήρυξης, που αφορά 
δικαιώματα προαίρεσης, αναφέρεται ως μέγιστο επιτρεπτό ποσό των 
δικαιωμάτων προαίρεσης συνολικά (220.000+ΦΠΑ), καθώς και το 
μέγιστο συνολικό ποσό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
(160.000+ΦΠΑ). Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε αν το μέγιστο ποσό 
για την περίπτωση των αδειών λογισμικού είναι πενήντα πέντε χιλιάδες 
(220.000-165.000=55.000€) ή αν μπορεί να είναι μεγαλύτερου αυτού, 
εφόσον το άθροισμα με το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών 
συντήρησης δεν ξεπερνά το συνολικό ποσό των 220.000€ πλέον ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με το σημείο α) της παραγράφου 1.3.2.3 της διακήρυξης η παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης δεν μπορεί να ξεπερνά τις εκατόν εξήντα πέντε 
χιλιάew ευρώ (165.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επίσης, τα 
συνολικά δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται το μέγιστο σε διακόσιες είκοσι 
χιλιάδες ευρώ (220.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ. Ως εκ τούτου το ποσό των αδειών 
λογισμικού δεν μπορεί να ξεπερνά τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(55.000,00) χωρίς ΦΠΑ. 

10.  Καθώς το έτοιμο λογισμικό μπορεί να αναφέρεται σε προϋπάρχοντα 
υποσυστήματα των πέντε λειτουργικών περιοχών της διακήρυξης, στον 
πίνακα 1.1 «Εμπορικό / Τυποποιημένο Λογισμικό Εφαρμογών» του 
αρχείου «ΣΠΑ-Παρ.V.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς», μπορεί να 
αναφέρεται επιμερισμός του κόστους αυτού στα υποσυστήματα; Ή 
προτιμάται η προσθήκη νέων γραμμών σε αυτό το αρχείο; 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος V της διακήρυξης. Συνεπώς πρέπει να δοθεί τιμή για κάθε μία 
από τις πέντε λειτουργικές περιοχές. Οποιεσδήποτε λεπτομέρειες/ 
παρατηρήσεις μπορούν να συμπληρωθούν στο πεδίο «Περιγραφή». 

Αντίστοιχα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν και στην τεχνική προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου, από την οποία πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο 
λογισμικό προτείνεται για κάθε Λειτουργική Περιοχή. Αυτό πρέπει να 
απεικονίζεται μεταξύ άλλων και στον εποπτικό πίνακα της απαίτησης Α-21 της 
παραγράφου 3.3 του Παραρτήματος Ι – Τεχνικές προδιαγραφές. 
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11.  Καθώς το λογισμικό συστήματος μπορεί να περιέχει πολλά περισσότερα 
λογισμικά πλέον των αναφερομένων, στον πίνακα 2.1 «Έτοιμο Λογισμικό 
Συστημάτων» του αρχείου «ΣΠΑ - Παρ.V.Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς», προτιμάται όλο το λογισμικό να συναθροίζεται στην 
εγγραφή «3. Άλλα» ή να προστίθενται γραμμές για κάθε ένα από αυτά; 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος V της διακήρυξης. Ειδικά στην περίπτωση 3.Άλλα του πίνακα 
2.1 του υποδείγματος, αν προσφέρονται περισσότερα του ενός προϊόντα που 
δεν ανήκουν ρητά σε κάποια από τις λοιπές κατηγορίες, είναι προτιμότερο η 
γραμμή να χωριστεί σε περισσότερες ώστε κάθε προϊόν να εμφανίζεται με την 
κατάλληλη περιγραφή και το αντίστοιχο κόστος. 

12.  Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε, στον πίνακα 3.2 «Συγκεντρωτικός 
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης» του αρχείου «ΣΠΑ - 
Παρ.V.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» αν στη στήλη «ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» συμπεριλαμβάνονται 
αθροιστικά το σύνολο των γραμμών 2, «Application Server / Web Server» 
και 3, «Άλλα» του πίνακα 2.1 «Έτοιμο Λογισμικό Συστημάτων», ενώ στη 
στήλη «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» 
περιλαμβάνεται το υπόλοιπο κόστος του πίνακα 2.1, δηλαδή της γραμμής 
1, «Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)» 
 

Στη στήλη ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 
συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των γραμμών 2. «Application Server / Web 
Server» και 3. «Άλλα» του πίνακα 2.1 «Έτοιμο Λογισμικό Συστημάτων». 
Στη στήλη «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»  
περιλαμβάνεται το κόστος της γραμμής 1  «Λογισμικό Βάσεων Δεδομένων 
(RDBMS)» του πίνακα 2.1. 

13.  Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς, ως προς την συντήρηση, 
αναφέρονται μόνο σε αυτή του έτοιμου λογισμικού (λειτουργικών 
περιοχών ή συστήματος). Το λογισμικό που αναπτύσσεται έχει επίσης 
ανάγκη συντήρησης. Που καταγράφονται τα αντίστοιχα κόστη 
συντήρησης; 
 

Το κόστος του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΣΠΑ 
καταχωρείται στη στήλη Ετήσια Συντήρηση Εφαρμογής/ων του Πίνακα 3.2 της 
Οικονομικής Προσφοράς. 

14.  Σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V 
του διαγωνισμού, σε περίπτωση ένωσης θα πρέπει σε αυτή να υπάρχει 
πίνακας κατανομής του συμβατικού τιμήματος με το όνομα του μέλους 
και το ποσοστό του καθενός επί του συνολικού τιμήματος. Στην 
παράγραφο 2.4.4.4 της διακήρυξης όμως αναφέρεται ότι πρέπει στην 
οικονομική να περιλαμβάνεται «και το ποσοστό επί του συμβατικού 
τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή) 
και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά 
την υλοποίηση της σύμβαση και το ποσοστό επί του συμβατικού 
τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή) 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα V της 
διακήρυξης. 
Όπως αναγράφεται στην παράγραφο 2.4.1 της διακήρυξης «Η ένωση 
οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.» 
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και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά 
την υλοποίηση της σύμβαση».  
Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε ποια στοιχεία θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά και ποια θα είναι μέρος του 
φακέλου δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς και όχι στο φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς. 

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.4.4 «στην προσφορά πρέπει να 
αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου της 
σύμβασης που θα αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης και το ποσοστό επί του 
συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και 
απόλυτη τιμή) και να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ 
τους κατά την υλοποίηση της σύμβασης.» 

Επιπλέον, το ΕΕΕΣ, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, περιλαμβάνει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις ενώσεις οικονομικών φορέων, τις 
υπεργολαβίες και τη στήριξη σε τρίτους, και συμπληρώνεται σύμφωνα με τους 
επιμέρους όρους της διακήρυξης, όπως διευκρινίζεται στις εκάστοτε 
διατάξεις.  
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν μέρος της συνολικής προσφοράς του 
αναδόχου και αποδεικνύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα, τα 
οποία προσκομίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη του 
έργου και στα παραρτήματα αυτής. 
 

15.  Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε το μέγιστο πλήθος των δεκαδικών 
ψηφίων που μπορούν να έχουν οι παρακάτω τύποι καταχωρήσεων της 
οικονομικής προσφοράς: ένα τεμάχιο, ένα σύνολο τεμαχίων, τα σύνολα 
κάθε πίνακα και το τελικό ποσό της προσφοράς, καθώς και της τιμής 
προσφοράς που καταχωρείται στη σχετική γραμμή του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

Σε ό,τι αφορά απόλυτα μετρήσιμα στοιχεία (πχ τεμάχια, άδειες λογισμικού, 
κλπ) οι αριθμοί είναι ακέραιοι. Για τα λοιπά (πχ ποσά) οι αριθμοί μπορούν να 
έχουν έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία.  

16.  Στην παράγραφο 2.4.4.11. του τεύχους της διακήρυξης αναφέρεται ότι 
«Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ». 
Επίσης στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι «Ως απαράδεκτες θα 
απορρίπτονται προσφορές ….. γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 
της σύμβασης που καθορίζεται από την Aναθέτουσα Aρχή στην παρ. 1.3.3 
της παρούσας Διακήρυξης» όπου η παράγραφος 1.3.3 αναφέρεται στον 
προϋπολογισμό του έργου χωρίς την προαίρεση. Στην παράγραφο 
2.3.2.5. του τεύχους της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ως προσφερθείσα 
τιμή θεωρείται το άθροισμα «Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ» των πινάκων 3.1 
(κύριο κόστος) και 3.3 (Συνολικό κόστος προαίρεσης) της οικονομικής 
προσφοράς». Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε ποια θεωρείται ως η 

Στην παράγραφο 1.3.3 αναφέρονται τόσο το βασικό οικονομικό αντικείμενο 
του έργου, όσο και το ενδεχόμενο προσαύξησης αυτού μέσω της προαίρεσης. 
Όπως ρητώς αναφέρεται στην παράγραφο 2.3.2.5 της διακήρυξης για την 
βαθμολόγηση των προσφορών «Ως προσφερθείσα τιμή θεωρείται το 
άθροισμα «Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ» των πινάκων 3.1 (κύριο κόστος) και 3.3 
(Συνολικό κόστος προαίρεσης) της οικονομικής προσφοράς».  
Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι το «Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ» του 
πίνακα 3.1 (κύριο κόστος) της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό (χωρίς ΦΠΑ) του Οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
της παραγράφου 1.3.3 της διακήρυξης. Αντίστοιχα, το «Γενικό Σύνολο χωρίς 
ΦΠΑ»  του πίνακα 3.3 της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει 
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«προσφερόμενη τιμή» και στο σύνολο ποιου πίνακα της Οικονομικής 
προσφοράς του Παραρτήματος V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, 
αυτή αντιστοιχεί. 
 

το  ποσό της Προσαύξησης οικονομικού αντικειμένου της παραγράφου 1.3.3. 
της διακήρυξης. 
 

17.  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, με 
ποσοστό ιδιοκτησίας άνω του 3%, αν δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με αυτή, ως προς τον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό, θεωρούνται μόνιμα στελέχη (κατά την έννοια 
του διαγωνισμού) ή υπεργολάβοι της / εξωτερικοί; Η ερώτηση αφορά σε 
δύο στοιχεία: την τεκμηρίωση εμπειρίας και τη στελέχωση των ομάδων 
εργασίας. 
 

Τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ που 
αναγράφονται στα προσκομισθέντα έγγραφα (επί παραδείγματι στο 
πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ) δεν θεωρούνται υπεργολάβοι της 
εταιρείας ή εξωτερικοί συνεργάτες. Είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή/και 
στελέχη/μέλη της διοίκησης της εταιρείας και εφόσον συμμετέχουν στην 
ομάδα έργου θεωρούνται μέλη της ομάδας έργου. 

18.  Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν μπορεί φυσικό 
πρόσωπο/ελεύθερος επαγγελματίας να συμμετάσχει στην ομάδα έργου 
με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ως απλό μέλος (πχ ως 
προγραμματιστής), χωρίς να αναλαμβάνει ως υπεργολαβία τμήμα του 
έργου και αν ναι σε ποια κατηγορία εμπίπτει και τι δικαιολογητικά πρέπει 
να καταθέσει; 

Βάσει των υφιστάμενων αποφάσεων της ΑΕΠΠ (βλ. ενδεικτικά 1270/2019, 
1305/2019, 253/2017) πρόσωπα-προτεινόμενα μέλη της ομάδας έργου που 
δεν ανήκουν στην επιχείρηση του προσφέροντα οικονομικού φορέα ως 
εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μέλη της διοίκησης, 
θεωρούνται τρίτοι στους οποίους στηρίζεται ο προσφέρων προς εκπλήρωση 
των αναγραφόμενων στην παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης κριτηρίων και ως 
εκ τούτου εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παραγράφου 2.2.7. Επομένως 
στην εν λόγω περίπτωση, ο ανεξάρτητος συνεργάτης θεωρείται υπεργολάβος 
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων και ως προς τα 
δικαιολογητικά εφαρμόζονται τα σχετικώς προβλεπόμενα στις παραγράφους 
2.2.8.1 και 2.2.8.2 της διακήρυξης. 
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19.  Στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική Ικανότητα» του 
τεύχους διακήρυξης, στην υπο-παράγραφο (α) αναφέρεται: «Εφόσον ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας προσκομίζει ως αποδεικτικό της 
εμπειρίας του έργο στο οποίο συμμετείχε σε ένωση ή κοινοπραξία, η 
συμμετοχή του σε σχετικές εργασίες ή παραδοτέα ή πακέτα εργασιών ή 
υπο-έργα με αντικείμενο σχετικό με το παρόν (όπως περιγράφεται στο 
σημείο α ανωτέρω) πρέπει να αποτυπώνεται ρητώς τουλάχιστον στα 
επίπεδα του 30% στα σχετικά έγγραφα συνεργασίας (πχ συμφωνία 
συνεργασίας) του σχήματος συμμετοχής στο εν λόγω έργο . Ανάλογη 
τεκμηρίωση στα ίδια τουλάχιστον επίπεδα πρέπει να προσκομισθεί στην 
περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επιλέξει να αποδείξει 
τη σχετική εμπειρία του με την παράθεση σχετικών υπεργολαβιών.» 
Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε το πως μπορεί να τεκμηριωθεί το 
ποσοστό αυτό αν, επί παραδείγματι, ως υπεργολάβος εκτέλεσε ποσοστό 
μικρότερο του 30% του συνολικού έργου, αλλά η συμμετοχή του στα 
σχετικά αντικείμενα ήταν μεγαλύτερη του 30% αυτών, κάτι το οποίο όμως 
δεν μπορεί να επιδειχθεί χωρίς την εμφάνιση της σχετικής σύμβασης, 
αφού δεν εμφανίζεται αλλού η κοστολόγηση του 
προσφέροντος/αναδόχου για το συγκεκριμένο τμήμα; 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης «Εφόσον ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας προσκομίζει ως αποδεικτικό της εμπειρίας 
του έργο στο οποίο συμμετείχε σε ένωση ή κοινοπραξία, η συμμετοχή του σε 
σχετικές εργασίες ή παραδοτέα ή πακέτα εργασιών ή υπο-έργα με αντικείμενο 
σχετικό με το παρόν (όπως περιγράφεται στο σημείο α) ανωτέρω) πρέπει να 
αποτυπώνεται ρητώς τουλάχιστον στα επίπεδα του 30% στα σχετικά έγγραφα 
συνεργασίας (πχ συμφωνία συνεργασίας) του σχήματος συμμετοχής στο εν 
λόγω έργο. Ανάλογη τεκμηρίωση στα ίδια τουλάχιστον επίπεδα πρέπει να 
προσκομισθεί στην περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επιλέξει 
να αποδείξει τη σχετική εμπειρία του με την παράθεση σχετικών 
υπεργολαβιών.» 
 
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε 
έγγραφα, τα οποία κατά την κρίση του αποδεικνύουν ότι καλύπτει το ως άνω 
κριτήριο. 

20.  Στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική Ικανότητα» του 
τεύχους διακήρυξης, στην υπο-παράγραφο (α) αναφέρεται: 
«Συμπληρώνεται από τους υποψήφιους αντίστοιχα η Παράγραφος Γ του 
Μέρους IV του ΕΕΕΣ». Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε, στην 
περίπτωση που καλύπτεται ολόκληρη η απαίτηση από ένα μέλος μιας 
Ένωσης, τότε το σημείο αυτό του ΕΕΕΣ μένει κενό από τα υπόλοιπα μέλη 
της ένωσης; 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8.1 της διακήρυξης «Στην περίπτωση υποβολής 
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.» 
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης «Υπό τους ίδιους όρους 
οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.» 

21.  Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε, σχετικά με την απαίτηση της 
παραγράφου 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική Ικανότητα» του τεύχους 
διακήρυξης, στην υπο-παράγραφο (β), σε ποιο πεδίο του ΕΕΕΣ 

Τα στοιχεία σχετικά με την απόδειξη ανταπόκρισης στην απαίτηση β) της 
παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης προσκομίζονται υποχρεωτικά επιπλέον του 
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αναφέρεται; Δεν βλέπουμε κάτι σχετικό σαν πεδίο που θα μπορούσαμε 
να συμπληρώσουμε. 

ΕΕΕΣ κατά την υποβολή της προσφοράς, όπως αναγράφεται στις 
παραγράφους 2.2.8.1 και 2.4.3.1 της διακήρυξης. 
 

22.  Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε, σχετικά με την απαίτηση της 2.2.6 
«Τεχνική και επαγγελματική Ικανότητα» του τεύχους διακήρυξης, στην 
υπο-παράγραφο (δ), αν το ένα μέλος της ένωσης διαθέτει το ISO 9001 και 
ένα άλλο μέλος το ISO 27001,στο Μέρος IV τμήμα Δ του ΕΕΕΣ πως 
συμπληρώνεται από τα δυο μέλη, εφόσον κανένα από τα δυο δεν 
καλύπτει το σύνολο των ISO ώστε να επιλέξει ναι και επίσης δεν υπάρχει 
δυνατότητα συμπλήρωσης σε σχόλιο ότι διαθέτει πχ το ISO27001. 

Όπως αναγράφεται στην παράγραφο 2.2.8.2 σημείο Α της διακήρυξης «Το 
δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παρ. 2.2.1 έως 2.2.7 της παρούσας, 
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016».  
 
Η απάντηση στη σχετική ερώτηση του Μέρους IV του τμήματος Δ είναι θετική 
στην περίπτωση που διατίθεται έστω και ένα από τα ζητούμενα πιστοποιητικά. 
Επιπλέον σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 
2.2.7 της διακήρυξης αναφορικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλου 
προσώπου, μέλους ένωσης ή τρίτου. Η κάλυψη του κριτηρίου δ) της 
παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης στην περίπτωση ένωσης εταιρειών, όπως 
και σε κάθε άλλη περίπτωση και για κάθε άλλο κριτήριο, θα επιβεβαιωθεί κατά 
τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.  
 

23.  Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε αν, στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική 
και επαγγελματική Ικανότητα» του τεύχους διακήρυξης, στην υπο-
παράγραφο γ).v ) «ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος 
Έργου αυτού και ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας να είναι στελέχη 
του Αναδόχου», όπου αναφέρεται σε «Στελέχη του Αναδόχου», αν 
περιλαμβάνονται μέλη της διοίκησης (μέλη Δ.Σ.) του Αναδόχου, ασχέτως 
της σχέσης εργασίας τους με αυτόν. Εφόσον η απάντηση είναι θετική, 
παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε αν απαιτούνται επιπλέον 
δικαιολογητικά, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου με τον Ανάδοχο, συγκριτικά με την 
περίπτωση που θα είχαν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή 
αορίστου χρόνου με αυτόν. 
 

Ως στελέχη του αναδόχου νοούνται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας και τα μέλη της διοίκησης. Η σχέση των εν λόγω προσώπων με τον 
προσφέροντα οικονομικό φορέα αποδεικνύεται από τα καταστατικά έγγραφα 
του νομικού προσώπου και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (επί παραδείγματι 
πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ). 
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24.  Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε αν μπορεί να στηριχθεί ο Ανάδοχος 
στην ικανότητα τρίτων για τις θέσεις Υπεύθυνος Έργου, Αναπληρωτής 
Υπεύθυνος Έργου, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς βάσει της 
παραγράφου 2.2.9 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» γίνεται κατανοητό 
ότι προβλέπεται, αλλά στην παράγραφο 2.2.6 «Τεχνική και 
επαγγελματική Ικανότητα» του τεύχους διακήρυξης, στην υπο-
παράγραφο γ).v ) αναφέρει ότι «ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής 
Υπεύθυνος Έργου αυτού και ο Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας να 
είναι στελέχη του Αναδόχου». 
 

Όπως ρητώς αναγράφεται στην παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης «ο 
Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου αυτού και ο 
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας (πρέπει) να είναι στελέχη του Αναδόχου» 

25.  Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώστε ότι μπορεί το ISO9001 ή/και το 
ISO27001 ή/και άλλο πρότυπο το οποίο ικανοποιεί ο προσφέρων, να 
καλυφθούν με στήριξη σε ικανότητα τρίτων, όπως προκύπτει από την 
παράγραφο 2.2.7 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» του τεύχους 
διακήρυξης τους διαγωνισμού, όπου αναφέρει «Οι οικονομικοί φορείς 
μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παρ. 2.2.5 της παρούσας), καθώς και 
στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παρ. 2.2.6 
της παρούσας), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 
της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
 

Για την εν λόγω απαίτηση οι προσφέροντες μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες τρίτου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2.2.7 της 
διακήρυξης.  

26.  Για τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική 
Ικανότητα» του τεύχους διακήρυξης, μεταξύ των οποίων και για τις 
απαιτήσεις της περίπτωσης (α) ή μέρος αυτής, προκύπτει ότι ο 
προσφέρων μπορεί να στηριχθεί στην ικανότητα τρίτου, βάσει της 
παραγράφου 2.2.7 «Κάλυψη σε ικανότητα τρίτων», χωρίς να θέτει ως 
κριτήριο ποσοστά ποσοστό συμμετοχής του τρίτου στο έργου. Επίσης 
στην αρχή της παραγράφου 2.2.7 αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική 
ικανότητα και εμπειρία στην υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, 
με τη διευκρίνηση ότι εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων 
αρκεί ένα τουλάχιστον μέλος αυτής. Σε άλλο σημείο της περίπτωσης (α) 
της παραγράφου 2.2.7, αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 

Οι περιπτώσεις της στήριξης σε ικανότητα τρίτου και της ένωσης εταιρειών 
είναι διακριτές περιπτώσεις συνεργασίας και δεν απαιτείται ούτε είναι 
αναγκαίο να συντρέχουν και οι δύο μεταξύ δύο φορέων. Οι ενώσεις φορέων 
δεν είναι αναγκαίο να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εκτός εάν 
αυτό απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. Εάν η ένωση προσώπων επιθυμεί 
ή υποχρεωθεί από την αναθέτουσα αρχή να περιβληθεί τη μορφή της 
κοινοπραξίας, τότε απαιτείται και αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την 
απαιτούμενη εμπειρία. Το μέλος αυτό θα πρέπει να συμμετέχει στην 
κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Εάν 
απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή να περιβληθεί ο ανάδοχος τη νομική 
μορφή της κοινοπραξίας τότε αρκεί ένα μέλος-συμμετέχων της κοινοπραξίας 
με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25% να πληροί την απαιτούμενη 
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οικονομικός φορέας έχει ή πρόκειται να λάβει, εφόσον ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος, τη μορφή κοινοπραξίας, τότε απαιτείται, αλλά και αρκεί να 
διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ένα μέλος της κοινοπραξίας, το οποίο 
συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%)» Τέλος, στην παράγραφο 2.2.8.2, στην περίπτωση Β9, 
αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση που επιλεγεί ένωση/κοινοπραξία, η 
οποία δεν έχει ιδιαίτερη νομική μορφή, οφείλει πριν από την υπογραφή 
της σύμβασης να περιβληθεί είτε τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., 
συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας 
του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εμπορικού νόμου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Αναθέτουσα 
Αρχή» Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε τι ισχύει σχετικά με τον 
περιορισμό του τουλάχιστον 25% στην περίπτωση κοινοπραξίας, στην 
περίπτωση που Ένωση εταιριών υποβάλλει προσφορά, στην οποία το ένα 
μέλος καλύπτει μέρος των απαιτήσεων της περίπτωσης (α) της 
παραγράφου 2.2.7, με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 25% και που 
κατά την κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει απαραίτητο να 
περιβληθεί η Ένωση σε κοινοπραξία του Κ.Β.Σ; 
 

εμπειρία ως προς την κάλυψη του σχετικού κριτηρίου της παραγράφου 2.2.6 
της διακήρυξης και δεν απαιτείται η κάλυψη του κριτηρίου αυτού και από 
λοιπά μέρη-συμμετέχοντες στην κοινοπραξία. 

27.  Στην Παράγραφο 2.2.3.7 αναφέρεται ότι «Ο οικονομικός φορέας 
αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαγωνιστικής διαδικασίας σε περίπτωση τροποποίησης της σύνθεσης 
της ομάδας έργου», παρακαλούμε όπως μας διευκρινήσετε αν ο 
συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού αναφέρεται σε τροποποίηση της 
δομής της ομάδας έργου (πχ να αποτελείται πλέον από 7 αντί 8 στελέχη) 
ή σε αλλαγή συγκεκριμένου προσώπου που θα αντικατασταθεί άμεσα. 
Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να αποκλειστεί η προσφορά μας αν 
παραιτηθεί κάποιο μέλος της ομάδας; 
 

Ο συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού αναφέρεται σε αλλαγή της δομής και της 
σύνθεσης της ομάδας έργου. Η ομάδα έργου βαθμολογείται και αποτελεί 
κριτήριο ποιοτικής επιλογής του προσφέροντος, επομένως δεν επιτρέπεται 
τροποποίησή της κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός από 
αποδεδειγμένα εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν ανάγονται σε ευθύνη του 
προσφέροντος. Τροποποίηση της ομάδας έργου μετά την ανάθεση του έργου 
επιτρέπεται με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στη σχετική 
σύμβαση. 
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28.  Στο παράρτημα IV του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση 
προσκόμισης σε ηλεκτρονική μορφή τότε πρέπει τα φυλλάδια, εγχειρίδια, 
κλπ να υπογράφονται ψηφιακά από τον κατασκευαστή ή να 
συνοδεύονται από ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου σχετικά με την πλήρη ταύτιση των στοιχείων τους 
με τα φυλλάδια, εγχειρίδια, κλπ του κατασκευαστή.» Παρακαλούμε όπως 
διευκρινήσετε, στη περίπτωση κατάθεσης εντύπων των κατασκευαστών 
από τις ιστοσελίδες τους στο internet ή στην περίπτωση επισύναψης 
εκτυπώσεων από σελίδες των κατασκευαστών, σχετικές με τις 
προδιαγραφές τους, αν αυτά μπορούν να αποτελούν απλώς 
τμήμα/παράρτημα της τεχνικής προσφοράς ή αν θα πρέπει να γίνει 
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ταύτιση των στοιχείων τους με τα 
φυλλάδια, εγχειρίδια κλπ του κατασκευαστή. 
 

Όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV «Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να 
περιλάβουν επίσης στην τεχνική τους προσφορά οποιοδήποτε τεκμηριωτικό 
υλικό κρίνουν απαραίτητο για την καλύτερη και πληρέστερη παρουσίαση της 
προσφερόμενης λύσης (ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά: τεχνικά φυλλάδια, 
εγχειρίδια, βεβαιώσεις, κλπ). Σε περίπτωση προσκόμισης σε ηλεκτρονική 
μορφή τότε πρέπει τα φυλλάδια, εγχειρίδια, κλπ να υπογράφονται ψηφιακά 
από τον κατασκευαστή ή να συνοδεύονται από ψηφιακά υπογεγραμμένη 
υπεύθυνη δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου σχετικά με την πλήρη ταύτιση 
των στοιχείων τους με τα φυλλάδια, εγχειρίδια, κλπ του κατασκευαστή.» 
 
Το παραπάνω ισχύει για οποιαδήποτε τεκμηριωτικό υλικό προσκομιστεί 
ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου. 
 

29.  Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε την απαίτηση Α-349 του 
παραρτήματος Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές, όπου αναφέρεται σε πρότυπο 
SLA του Παραρτήματος VII της διακήρυξης, για την περίοδο Πιλοτικής 
Λειτουργίας. Το παράρτημα VII που περιλαμβάνεται στην διακήρυξη, 
περιλαμβάνει το υπόδειγμα των βιογραφικών, ενώ το SLA που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII αφορά την Περιόδου Εγγύησης 
Καλής Λειτουργίας (δύο (2) έτη) και της Περιόδου Συντήρησης (έως πέντε 
(5) έτη). 
 

Εκ παραδρομής στην απαίτηση Α-349 αναγράφεται «Κατά την περίοδο 
Πιλοτικής Λειτουργίας θα παρέχονται από τον Ανάδοχο Υπηρεσίες Εγγυημένου 
Επιπέδου σύμφωνα με το πρότυπο SLA του Παραρτήματος VII της διακήρυξης, 
για το σύνολο της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΣΠΑ.» αντί του ορθού «Κατά 
την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας θα παρέχονται από τον Ανάδοχο Υπηρεσίες 
Εγγυημένου Επιπέδου σύμφωνα με το πρότυπο SLA του Παραρτήματος VIIΙ της 
διακήρυξης, για το σύνολο της επιχειρησιακής λειτουργίας του ΣΠΑ.» 
 

30.  Παρακαλούμε όπως διευκρινήσετε σχετικά με την απαίτηση Α-400 του 
Παραρτήματος I Τεχνικές Προδιαγραφές (Γραφικό περιβάλλον κεντρικού 
ελέγχου και διαχείρισης ΣΔΒΔ), τον αριθμό των διαχειριστών που 
απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο γραφικό περιβάλλον 
και αντίστοιχα στο λειτουργικό σύστημα όπου αυτό θα εγκατασταθεί. 

Οι διαχειριστές που απαιτείται να έχουν πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον 
κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης ΣΔΒΔ είναι δύο (2). 
Το λειτουργικό σύστημα στο οποίο θα εγκατασταθεί δεν είναι γνωστό στην 
παρούσα φάση. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να 
αναφέρουν στην προσφορά τους όλες τις προϋποθέσεις για την ορθή 
λειτουργία των προτεινόμενων προϊόντων και εφαρμογών. 
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31.  (α) Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του έργου (όπως 
περιγράφεται στην σχετική Διακήρυξη) σε συνδυασμό με τα προβλήματα 
στα οποία έχει οδηγήσει η έξαρση της πανδημίας COVID-19 μέσω των 
εφαρμοζόμενων κυβερνητικών μέτρων (π.χ. περιορισμός μετακινήσεων, 
αναστολή συμβάσεων, αναγκαστικές άδειες κλπ) τα οποία έχουν μειώσει 
σημαντικά την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρησιακών 
λειτουργιών των εταιριών Πληροφορικής, παρακαλούμε όπως δώσετε 
παράταση τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων στην καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, ώστε να έχουμε στην διάθεσή μας 
τον απαραίτητο χρόνο για την υποβολή μιας άρτιας και ποιοτικά άριστης 
προσφοράς στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού. 
 
(β) Δεδομένης της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 και του αυστηρού 
lock down το οποίο επηρεάζει αισθητά την παραγωγικότητα και 
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων της εταιρίας μας (μέσω των 
αναστολών συμβάσεων αλλά και της υποχρεωτικής τηλε-εργασίας) 
παρακαλούμε όπως δώσετε παράταση στην προθεσμία υποβολής 
προσφορών για 3 εβδομάδες, ώστε να είμαστε σε θέση να συντάξουμε 
και υποβάλλουμε μια ολοκληρωμένη προσφορά. 
 

Δεν προβλέπεται νομικά η παράταση υποβολής προσφορών επί του παρόντος 
για την εν λόγω περίπτωση. 
Παράταση υποβολής προσφορών μπορεί να χορηγηθεί μόνο υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2.1.3 της διακήρυξης, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 60 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
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