
Νέες 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.  Στην διακήρυξη και στην παράγραφό 2.2.6. «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» 
αναφέρεται: «Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα 
τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία στην 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι (ή εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων ένα 
τουλάχιστον μέλος αυτής) απαιτείται: 

α) να διαθέτουν αποδεδειγμένη και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην 
ανάπτυξη ……………………… 

Ειδικότερα, ως ελάχιστη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να έχουν προβεί σε 
εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση ενός (1) κατ’ ελάχιστο ανάλογου έργου 
εντός των τελευταίων τριών (3) πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού. 

……. 

Επισημαίνεται ότι η τεκμηρίωση της Επαγγελματικής Ικανότητας, λόγω της 
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της περιορισμένης υλοποίησης έργων στην 
χώρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή 
οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία δηλαδή για την εξασφάλιση του 
θεμιτού ανταγωνισμού προτείνεται η εν λόγω εμπειρία να ζητείται να 
αποδεικνύεται και με την ύπαρξη σύμβασης συντήρησης υποστήριξης σε έργα που 
διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα από την διακήρυξη χαρακτηριστικά, αλλά τα οποία 
έχουν ολοκληρωθεί πέραν της τριετίας. Εναλλακτικά μπορεί να ζητείται ο 
υποψήφιος οικονομικός φορέας να έχει ολοκληρώσει ένα (1) κατ’ ελάχιστο 

Ισχύουν οι όροι και τα κριτήρια συμμετοχής που περιγράφονται στη 
δημοσιευμένη διακήρυξη του διαγωνισμού. Επισημαίνεται, ότι το κείμενο 
της διακήρυξης τέθηκε πριν τη δημοσίευσή του σε δημόσια διαβούλευση, 
κατά την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να 
εκφέρουν τις απόψεις τους. 
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ανάλογο έργο εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν τη διενέργεια του 
Διαγωνισμού. 

2.  Στον παρόντα διαγωνισμό ζητούνται τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης 
μετοχών, παρόλο που ο διαγωνισμός δεν είναι άνω του ορίου του ποσού του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., γεγονός που δεν συμφωνεί με 
το Άρθρο 8 Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

Θα χρειαστεί να γίνει στην Διακήρυξη η σχετική αφαίρεση της απαίτησης αυτής. 

Κατά ρητή διατύπωση του όρου 2.2.3.4 της διακήρυξης, η απαίτηση 
προσκόμισης των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών 
προβλέπεται μόνο «εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005».  Είναι συνεπώς σαφές ότι ο ως άνω όρος 
αποκλεισμού (πρόκειται για αμιγώς εθνικό λόγο αποκλεισμού) 
εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που πληρούνται οι συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου και εφόσον εν προκειμένω  δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου  8 του ν. 3310/2005, δεν 
υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. 

3.  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 2019, 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: 

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." 
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‘‘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 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).’’ 

4.  2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Παρακαλούμε, επιβεβαιώσατε ότι στο ΕΣΗΔΗΣ το πεδίο Τιμή προσφοράς του Tab 

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) 

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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Γραμμές, θα συμπληρωθεί με το ποσό που θα υπάρχει στο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(αριθμητικά) χωρίς ΦΠΑ του Πίνακα 3.1. Κύριο Κόστος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

5.  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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

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)» 

6.  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και στην υποχρεωτική απαίτηση Α-55 
ζητείται: 

‘‘Ως συνέπεια του παραπάνω, οι ιστοσελίδες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του 
ΣΠΑ πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πιο πρόσφατης έκδοσης του 
προτύπου ΕΝ 301 549 για την προσβασιμότητα 
(https://mhdisef.ydmed.gov.gr/uploads/en_301549v020102p.pdf) και ιδιαίτερα τις 
απαιτήσεις των κεφαλαίων 5, 9, 10 και 11. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 
τρέχουσα έκδοση του ΕΝ 301 549 (v2.1.2 2018-08), οι ιστοσελίδες πρέπει να 
καλύπτουν τουλάχιστον τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται από το 
Web Accessibility Initiative Guidelines (WCAG) 2.1 AA.’’ 

Επίσης, στην διευκρίνιση 6 αναφέρεται: 

‘‘Με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/2048/20.12.2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε τα στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου για ιστότοπους 
και εφαρμογές για φορητές συσκευές προς υποστήριξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (https://eur-
lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2048/oj). Το ισχύον εναρμονισμένο πρότυπο 
είναι το ΕΝ 301 549 (v2.1.2 2018-08), το οποίο εφαρμόζεται και για τους 

Σύμφωνα με την «Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/2048 της Επιτροπής της 
20ής Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με το εναρμονισμένο πρότυπο για 
ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που καταρτίστηκε προς 
υποστήριξη της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 2018/2048/20.12.2018» και το Άρθρο 6 παράγραφος 4 του 
Ν.4591/2018 «Ενσωμάτωση στην  ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των 
εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα 
και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης 
Δεκεμβρίου 20», το ισχύον εναρμονισμένο πλαίσιο είναι από  το ΕΝ 301 
549 (v2.1.2 2018-08) (βλ. και https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/web-accessibility ).  

Ως εκ τούτου ισχύει η απάντηση 6 που δόθηκε στις από 6/5/2020 
«Διευκρινιστικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον Ανοιχτό Διεθνή 
Διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
«Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς»» 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
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Οργανισμούς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το Ν.4591/2019 (ΦΕΚ 
19/Α/12.02.2019) και ειδικότερα το Άρθρο 6 παράγραφος 4 αυτού. 

Ως εκ τούτου, το σύστημα πρέπει κατά τη θέση σε λειτουργία να είναι συμβατό με 
το ως άνω πρότυπο. Σε περίπτωση που, κατά τη στιγμή της προσφοράς, το 
προσφερόμενο προϊόν είναι συμβατό με προηγούμενη έκδοση του προτύπου, τότε 
η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφη δέσμευση του 
κατασκευαστή ή του Αναδόχου για αναβάθμιση της σχετικής λειτουργικότητας έως 
την παραλαβή του έργου.’’ 

Καθώς υπάρχει μόνο ένας κατασκευαστής τα προϊόντα του οποίου να είναι 
συμβατά με το ισχύον εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 301 549 (v2.1.2 2018-08), θα 
πρέπει είτε η απαίτηση Α-55 να γίνει επιθυμητή από υποχρεωτική, είτε να μπορεί 
ο Ανάδοχος να κάνει χρήση του ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04), όπως αυτό 
περιγράφεται στο Άρθρο 5, του Ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019). 

 

7.  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και στην υποχρεωτική απαίτηση A-289 
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. 

 

8.  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και στην υποχρεωτική απαίτηση A-318 
αναφέρεται: ‘‘Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα προσφέρει εκπαίδευση διάρκειας 
τουλάχιστον δύο (2) ημερών, στο προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής της 
ΕΕΤΤ, το οποίο θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του ΣΠΑ’’. 

Ποιος είναι ο αριθμός προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής της ΕΕΤΤ που θα 
εκπαιδευτεί σχετικά; 

Από το Τμήμα Πληροφορικής θα εκπαιδευτούν δύο (2) άτομα. 

9.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επιβεβαιώνεται ότι το Έτοιμο Λογισμικό Αποθήκης Δεδομένων και τα 
Λειτουργικά Συστήματα πρέπει να εισαχθούν στον Πίνακα Οικονομικής 
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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. 

Προσφοράς 2.1 Έτοιμο Λογισμικό Συστημάτων 

  
 

 


