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ΘΕΜΑ: «Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 08/2017 Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τθν
«Αναβάθμιςη Ελληνικοφ υςτήματοσ Δορυφορικοφ Εντοπιςμοφ για αποςτολζσ Ζρευνασ και Διάςωςησ –
υμμετοχή
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χετ.: α) H αρικ. 08/2017 Διακιρυξθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ςυςτθμικόσ αρικμόσ 44205).
β) Σα από 13-09-2017 και 21-09-2017 αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων που υπεβλικθςαν μζςω ΕΗΔΗ.
γ) Σο αρικμ. πρωτ.:2834.1/68036/2017/25-09-2017 ΦΕ Προζδρου ΕΕΟΣΠ «MEOSAR».
δ) Σο αρικμ. πρωτ.:2834.1/68177/2017/25-09-2017 ΦΕ ΔΕΠΙΧ 1ου.
1. Αναφορικά με τα ανωτζρω αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των όρων τθσ αρικ. 08/2017 Διακιρυξθσ
ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο

που υπεβλικθςαν θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ,
ςφμφωνα με ςχετικι αλλθλογραφία, διευκρινίηονται τα εξισ:


Όςον αφορά ςτο από 13-09-2017 αίτημα παροχήσ διευκρινίςεων που υπεβλήθη μζςω ΕΘΔΘ:

Ερώτημα (Α):
«Σχετικά με τθν αρχιτεκτονικι τθσ λφςθσ RCS (βλζπε διάγραμμα τθσ ςελίδασ 39 του παραρτιματοσ Α):
Μπορεί να κεωρθκεί αποδεκτι μία λφςθ που κα ςτθρίηεται ςε μία πλιρωσ απομακρυςμζνθ διαδικτυακι λφςθ
που κα φιλοξενείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου;
Με δεδομζνο βζβαια τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ ςτισ απαιτιςεισ αρχειοκζτθςθσ, ανάκτθςθσ δεδομζνων και
τιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ.
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Με τθν αρχιτεκτονικι αυτι δεν κα απαιτείται εγκατάςταςθ διακομιςτϊν (servers) ςτισ εγκαταςτάςεισ
Υπθρεςίασ, αλλά κα παρζχονται οι ςτακμοί εργαςίασ. Με αυτό τον τρόπο εξαςφαλίηεται το καλφτερο επίπεδο
αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ και τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ.»
Διευκρίνιςη (Α):
Μία λφςθ αρχιτεκτονικισ για τα RCSs, που κα φιλοξενείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου δεν κεωρείται
αποδεκτι, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κατϋ αυτόν τον τρόπο δθμιουργείται εξάρτθςθ τθσ υπόψθ υποδομισ με
εξοπλιςμό που κα φιλοξενείται ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου και ο οποίοσ δεν είναι εφικτό να παραμζνει
ςτισ εν λόγω εγκαταςτάςεισ μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ – δωρεάν παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ, ςε
ςυνδυαςμό με τθν απαίτθςθ τθσ παρ. 14.7, του Παραρτιματοσ Α «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ», όπου δε γίνεται
αναφορά παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ ςε εγκαταςτάςεισ του Αναδόχου.
Ερώτημα (Β):
« Σχετικά με τα γραφόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 του Παραρτιματοσ Α για τα τερματικά RCS.
Θα παρακαλοφςαμε να δοκοφν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το είδοσ των δεδομζνων που κα
απεικονίηονται.
Για παράδειγμα,


ςτα περάςματα των δορυφόρων ςτον χάρτθ, απαιτείται να παρζχεται ςε πραγματικό χρόνο θ ροι των

δεδομζνων από το MCC;


Απαιτοφνται προβλζψεισ ςχετικά με τισ μελλοντικζσ κζςεισ του δορυφόρου;

Υπάρχει θ απαίτθςθ οι παραπάνω πλθροφορίεσ να είναι διακζςιμεσ ςε άλλεσ μορφζσ; »
Διευκρίνιςη (Β):
Σα αναγραφόμενα ςτθν παρ. 2.4 του Παραρτιματοσ Α αποτελοφν τισ απαιτιςεισ τθσ Τπθρεςίασ που κα πρζπει
να πλθροφνται ςτο πλαίςιο του ζργου. Για παράδειγμα:
- θ ροι των δεδομζνων από το MCC κα πρζπει να ςυντελείται ςε πραγματικό χρόνο, όπωσ αναφζρεται ςτθν
πργρ. 2.4.2.1
- απαιτοφνται προβλζψεισ ςχετικά με τα περάςματα των δορυφόρων (χρονικόσ προςδιοριςμόσ περάςματοσ
δορυφόρου και όχι αποτφπωςθ τθσ τροχιάσ), όπωσ αναφζρεται ςτθν πργρ. 2.4.2.5.
Περαιτζρω, λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ τθσ κριςιμότθτασ του ζργου που κα επιτελείται από τα RCSs, το
οποίο αφορά ςτθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, κάκε περαιτζρω πλθροφορία που κα μποροφςε να
υποςτθρίξει τον ςκοπό λειτουργίασ τουσ, πζραν των αναγραφομζνων ςτθν πργρ. 2.4, είναι επικυμθτι για τθν
Τπθρεςία.
Ερώτημα (Γ):
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«Σχετικά με τα γραφόμενα ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 του Παραρτιματοσ Α για τα τερματικά RCS και πιο
ςυγκεκριμζνα, τθν επιβεβαίωςθ τοπικά προσ το MCC τθσ λιψθσ του ςυναγερμοφ κινδφνου.
Παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί εάν θ επιβεβαίωςθ λιψθσ ςυναγερμοφ κινδφνου (distress alert confirmation) κα
επιτυγχάνεται αυτόματα ι χειροκίνθτα (Automatic or manual acknowledgement).»
Διευκρίνιςη (Γ):
Η επιβεβαίωςθ λιψθσ του ςυναγερμοφ κινδφνου προσ το MCC κα πρζπει να γίνεται από χειριςτι και, ωσ εκ
τοφτου, κα επιτυγχάνεται χειροκίνθτα.
Ερώτημα (Δ):
«Σφμφωνα με το διάγραμμα τθσ ςελίδασ 39 του Παραρτιματοσ Α, Δφο τερματικά διαχείριςθσ περιςτατικϊν Ε&Δ
κα εγκαταςτακοφν ςτο ΕΚΣΕΔ Πειραιά (JRCC). Θα μποροφςε θ υπθρεςία να δϊςει περιςςότερα ςτοιχεία
ςχετικά με τθν τοποκεςία εγκατάςταςθσ του τρίτου τερματικοφ RCS ςτθν Εναλλακτικι Υπθρεςία Ζρευνασ &
Διάςωςθσ?»
Διευκρίνιςη (Δ):
Η τοποκεςία εγκατάςταςθσ του τερματικοφ RCS ςε εναλλακτικι Τπθρεςία Ζρευνασ και Διάςωςθσ τθσ ςελ. 39
του Παραρτιματοσ Α, αφορά ςε Τπθρεςίεσ Ε-Δ εντόσ Αττικισ, ςφμφωνα με τθν απαίτθςθ τθσ πργρ. 14.7, ενϊ θ
γραμμι για τθ διαςφνδεςι τθσ κα παραςχεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι (Α/Α 3.2 Παραρτιματοσ 6). Η εν λόγω
τοποκεςία κα υποδειχκεί εγκαίρωσ με μζριμνα τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ ΔΕΠΙΧ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ τθσ παρ. 2.4.1.
Ερώτημα (Ε):
«Σχετικά με τα γραφόμενα ςτθν παράγραφο 7.2,
Θεωροφμε πωσ «ΧΕΛ – Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ» κα πρζπει να αναφζρεται ςτον Χρόνο Εκτόσ Λειτουργίασ τθσ
Παρεχόμενησ Υπηρεςίασ και όχι τθσ μονάδασ εξοπλιςμοφ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι τυχϊν βλάβεσ
καλφπτονται από εφεδρείεσ του ςυςτιματοσ (redundancy) και επομζνωσ μονάδεσ εξοπλιςμοφ εκτόσ
λειτουργίασ δεν επθρεάηουν τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ και άρα τον Χ.Ε.Λ.»
Διευκρίνιςη (Ε):
Ο Χρόνοσ Εκτόσ Λειτουργίασ – ΧΕΛ τθσ παρ. 7.2 αναφζρεται ςτθ μονάδα εξοπλιςμοφ και όχι ςτθν παρεχόμενθ
υπθρεςία, οφτωσ ϊςτε να καλφψει και περιπτϊςεισ τυχόν βλαβϊν δευτερεφοντοσ εξοπλιςμοφ, ωσ αναφζρεται
ςτθν παρ. 7.1. Περαιτζρω, διευκρινίηεται ότι, βλάβεσ εξοπλιςμοφ που καλφπτονται από διατάξεισ εφεδρείασ
(και ωσ εκ τοφτου δεν επθρεάηουν τθ διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ) αντιμετωπίηονται ωσ τζτοιεσ
δευτερεφοντοσ εξοπλιςμοφ, ενϊ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ και του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ (με αποτζλεςμα τθν
υποβάκμιςθ τθσ διακεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ) αντιμετωπίηονται πλζον ωσ όμοιεσ βαςικοφ εξοπλιςμοφ, με
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αντίςτοιχθ αναγκαιότθτα ανταπόκριςθσ και αποκατάςταςθσ ςφμφωνα με τουσ χρόνουσ του ςχετικοφ Πίνακα
τθσ πργρ. 5.4.
Ερώτημα (Σ):
«Θα κζλαμε να πραγματοποιιςουμε μία αυτοψία ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ (Πεντελικό
Όροσ, Πειραιάσ/MCC και Κερατζα Αττικισ). Παρακαλοφμε όπωσ μασ ενθμερϊςετε για τθν απαιτοφμενθ
διαδικαςία, όπωσ επίςθσ και για το εάν υπάρχει ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα για τισ αυτοψίεσ αυτζσ.»
Διευκρίνιςη (Σ):
Για τθ διενζργεια αυτοψίασ απαιτείται θ διαβίβαςθ ςχετικοφ αιτιματοσ ενδιαφερομζνων προσ τθ Διεφκυνςθ
Προμθκειϊν και Εποπτείασ Αποκθκϊν του ΤΝΑΝΠ και ςτθ ςυνζχεια, ο προγραμματιςμόσ και θ υλοποίθςι τθσ,
με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειριςεων, εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν από τθν Διακιρυξθ
08/2017.
Ερώτημα (Η):
«Σχετικά με τα γραφόμενα ςτθν παράγραφο 15.3 του Παραρτιματοσ Α,
αντιλαμβανόμαςτε ότι θ απαίτθςθ 15.3β («Ο Ανάδοχοσ είναι επικυμθτό και κα αξιολογθκεί κετικά εφόςον
διακζτει πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφαλείασ πλθροφοριϊν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ Διεκνοφσ
Προτφπου ISO 27001:2013 ι ιςοδφναμο με αυτό πρότυπο….») είναι προαιρετικι. Παρακαλοφμε για τθν
επιβεβαίωςι ςασ.»
Διευκρίνιςη (Η):
Η απαίτθςθ τθσ παρ. 15.3 β) είναι προαιρετικι.
Ερώτημα (Θ):
«Σχετικά με τα γραφόμενα ςτθν παράγραφο 4.8,
Αναφζρεται ότι «Η επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ ορίηεται για το MCC ςτο 99.5% και για το
LEOLUT – GEOLUT – MEOLUT τουλάχιςτον 95 % ςε ετιςια βάςθ.»
Θα κζλαμε να δοκεί θ διευκρίνιςθ για το αν θ απαίτθςθ 95% επιχειρθςιακισ διακεςιμότθτασ αναφζρεται ςτο
ςυνολικό ςφςτθμα LUT (LEOLUT, GEOLUT και MEOLUT) και όχι για κάκε LUT ξεχωριςτά.»
Διευκρίνιςη (Θ):
Η απαίτθςθ για επιχειρθςιακι διακεςιμότθτα των LEOLUT – GEOLUT – MEOLUT τουλάχιςτον 95% ςε ετιςια
βάςθ αφορά ςτο κάκε LUT ξεχωριςτά, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Εγχειριδίων COSPAS-SARSAT T.002,
T.009 και Σ.019.
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Ερώτημα (Θ):
«Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ πλιρθσ εικόνα των απαιτιςεων τθσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ κα
διαμορφωκεί κατόπιν τθσ πραγματοποίθςθσ τθσ αυτοψίασ, κα κζλαμε να αιτθκοφμε παράταςθ τθσ προκεςμίασ
κατάκεςθσ των προςφορϊν διάρκειασ τεςςάρων (04) εβδομάδων.»
Διευκρίνιςη (Θ):
Αναφορικά με το αίτθμα παράταςθσ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ προςφορϊν, επιςθμαίνουμε αφενόσ ότι το
ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει αυςτθρό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ κακϊσ χρθματοδοτείται 100% από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΠΑ 2014-2020) και αφετζρου παράταςθ είναι δυνατό να δοκεί αποκλειςτικά και μόνο για
τουσ περιοριςτικά αναφερόμενουσ λόγουσ βάςει του άρκρου 60 παρ. 3 του ν. 4412/2016.



Όςον αφορά ςτο από 21-09-2017 αίτημα παροχήσ διευκρινίςεων που υπεβλήθη μζςω ΕΘΔΘ:

Ερώτημα (Α):
«Στθν παράγραφο 4.4.3., ςελ. 49 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ότι «θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 2.2.3 και με
τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.8.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν
ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ».
Επιπλζον, ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ Διακιρυξθσ, αναφζρεται ότι: «Στθν περίπτωςθ που προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7 τθσ
παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν
τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (άρκρα 2.2.4 – 2.2.7.).
Εν όψει των ανωτζρω διατάξεων, παρακαλϊ επιβεβαιϊςτε ότι τα αναφερόμενα ςτθν παρά. 2.2.8.2.
δικαιολογθτικά πρζπει να προςκομιςτοφν μόνο ςε περίπτωςθ που πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρά.
4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ για τον υπεργολάβο (ενδεικτικά ςε περίπτωςθ που θ υπεργολαβία υπερβαίνει ςωρευτικά
το ποςοςτό του 30% κοκ).
Παρακαλοφμε όπωσ αποςαφθνίςετε τον όρο ςωρευτικά και ςυγκεκριμζνα επεξθγιςετε εάν ο όροσ αυτόσ
αναφζρεται ςτο ςφνολο των υπεργολάβων που τυχόν απαιτθκοφν για τισ ανάγκεσ του ζργου ι ςτο ςφνολο του
όγκου των εργαςιϊν ανά υπεργολάβο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου».
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Διευκρίνιςη (Α):
ε απάντθςθ ανωτζρω ερωτιματοσ ςχετικό τυγχάνει το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2832.7/69395/2017/29-09-2017
ζγγραφο περί παροχισ διευκρινίςεων του φορζα μασ αναφορικά με τθν διακιρυξθ 08/2017 (ςυςτθμικόσ
αρικμόσ 44205), το οποίο εξεδόκθ κατόπιν προθγοφμενου ερωτιματοσ ενδιαφερόμενου προσ ςυμμετοχι ςτο
διαγωνιςμό.
Περαιτζρω, ο όροσ «ςωρευτικά» ςφμφωνα τόςο με τον όρο 4.4.3 τθσ Διακιρυξθσ, όςο και με το άρκρο 131
παρ. 6 του ν. 4412/2016 αναφζρεται ςτθν ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ κι όχι ςτον αρικμό των υπεργολάβων,
ϊςτε ακόμα κι αν χρθςιμοποιθκοφν περιςςότεροι υπεργολάβοι κακζνασ εκ των οποίων αναλαμβάνει τθν
εκτζλεςθ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που είναι μικρότερο του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (ςτθν
παροφςα φάςθ λαμβάνεται υπόψθ θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ δθλ. ο προχπολογιςμόσ),
ςθμαςία ζχει για τθν ερμθνεία του όρου «ςωρευτικά» το ςφνολο τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ που κα ανατεκεί με
τθ μορφι υπεργολαβίασ να υπερβαίνει το 30%.
Ερώτημα (Β):
«Στο άρκρο 2.4.3.1, ςελ. 37-38 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ότι «παράλλθλα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων
είναι νομικό πρόςωπο και πρζπει να υποβάλλουν Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςφμφωνα με το
Παράρτθμα Β’ τθσ παροφςασ ςτο οποίο κα δθλϊνουν τθ μθ ζκδοςθ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ …
και πρζπει να αφορά τθν ποινικι κατάςταςθ των κατωτζρω προςϊπων όχι δε τθν εταιρία αυτι κακ’ αυτι
κακϊσ θ ελλθνικι ζννομθ τάξθ προχποκζτει ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά για τθν τζλεςθ ποινικοφ αδικιματοσ και
ωσ εκ τοφτου το νομικό πρόςωπο δεν δφναται να ζχει ποινικι ευκφνθ».
Παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ, υπογραφι και κατάκεςθ μόνοσ ενόσ
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) για λογαριαςμό τθσ υποψιφιασ εταιρίασ, ςτο οποίο κα
δθλϊνεται θ μθ ζκδοςθ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ για τα αδικιματα που περιγράφονται ςτθ
Διακιρυξθ, αναφορικά με όλα τα φυςικά πρόςωπα που διοικοφν τθν εταιρία και όχι και δεφτερου ξεχωριςτοφ
Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςτο οποίο κα ζχει ςυμπλθρωκεί μόνο το μζροσ το οποίο
αφορά ςτθ διλωςθ περί μθ ζκδοςθσ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ και κα ζχει υπογραφεί από τα
ανωτζρω φυςικά πρόςωπα».
Διευκρίνιςη (Β):
ε απάντθςθ ανωτζρω ερωτιματοσ ςχετικό τυγχάνει το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2832.7/69395/2017/29-09-2017
ζγγραφο περί παροχισ διευκρινίςεων του φορζα μασ αναφορικά με τθν διακιρυξθ 08/2017 (ςυςτθμικόσ
αρικμόσ 44205), το οποίο εξεδόκθ κατόπιν προθγοφμενου ερωτιματοσ ενδιαφερόμενου προσ ςυμμετοχι ςτο
διαγωνιςμό.
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Περαιτζρω, ςτον όρο 2.4.3.1 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ςαφϊσ ότι «ςε περίπτωςθ που περιςςότερα
πρόςωπα, ςφμφωνα με τα παραπάνω ζχουν υποχρζωςθ υπογραφισ του ΕΕΕ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI
Σελικζσ διατάξεισ του ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΕΕΕ».
Ερώτημα (Γ):
«Στθν παράγραφο Β.8, ςελ. 34 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ότι «ςτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ
επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει
ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηει είτε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ
των μερϊν είτε ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον τρίτο, θ οποία και φζρει
θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
υποβολισ των προφορϊν και ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ (αρ. 3 Ν.
4250/2014) ςτθν οποία και δθλϊνεται ότι κα παράςχουν ςτον ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα ςτουσ
αναγκαίουσ πόρουσ για τθ ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Το ωσ άνω δικαιολογθτικό υποβάλλεται
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι αρχείου .pdf.
Παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι θ αναφερόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ του υπεργολάβου («τρίτου») –
όπωσ και άλλα ςχετικά ζγγραφα / δθλϊςεισ που πρζπει να υποβλθκοφν ςτα πλαίςια του Διαγωνιςμοφ μποροφν να υπογραφοφν ψθφιακά και να υποβλθκοφν και από πρόςωπο το οποίο ζχει ειδικά εξουςιοδοτθκεί
προσ τοφτο από τθν υποψιφια εταιρία (π.χ. με απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του υπεργολάβου/τρίτου, με
τθ οποία του δίνονται εξουςίεσ να ενεργιςει ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ ςτα πλαίςια του Διαγωνιςμοφ) και δεν
είναι απαραίτθτο να υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ που ορίηει τυχόν το Καταςτατικό τθσ υποψιφιασ
εταιρίασ ι του υπεργολάβου.
Σε περίπτωςθ που θ απάντθςθ είναι κετικι, παρακαλϊ
Α) Επιβεβαιϊςτε ότι θ εν λόγω απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κα πρζπει να υποβλθκεί, μαηί με τα
λοιπά ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν παροχι τθσ ειδικισ αυτισ εντολισ (Καταςτατικό, ςυγκρότθςθ ΔΣ ςε
ςϊμα κλπ) ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία του Διαγωνιςμοφ (13.10.2017) .
Β) Διευκρινίςτε μασ εάν θ εν λόγω απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι αποδεκτό να κατατεκεί με τθν
ψθφιακι υπογραφι του ακριβζσ αντίγραφου των πρακτικϊν από τον πρόεδρο του Δ.Σ.; εάν αυτό δεν ςυνάδει
με τισ απαιτιςεισ ςασ παρακαλϊ διευκρινίςτε
(Παράγραφοσ Διακιρυξθσ 2.2.8.2 – δ - Β.8 ςε ςυνδυαςμό με Β.5.)»
Διευκρίνιςη (Γ):
ε απάντθςθ ανωτζρω ερωτιματοσ ςχετικό τυγχάνει το υπ’ αρικμ. πρωτ. 2832.7/69395/2017/29-09-2017
ζγγραφο περί παροχισ διευκρινίςεων του φορζα μασ αναφορικά με τθν διακιρυξθ 08/2017 (ςυςτθμικόσ
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αρικμόσ 44205), το οποίο εξεδόκθ κατόπιν προθγοφμενου ερωτιματοσ ενδιαφερόμενου προσ ςυμμετοχι ςτο
διαγωνιςμό.
Περαιτζρω, ωσ προσ τθν ικανότθτα υπογραφισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ τυχόν υπεργολάβου, από τρίτο
πρόςωπο πλθν του νομίμου εκπροςϊπου, αυτι κακορίηεται από τα εταιρικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα, από το
κατά πόςο δθλαδι ςφμφωνα με αυτά το τρίτο πρόςωπο ζχει πράγματι εξουςία να δεςμεφει τθν εταιρεία και
μζχρι ποιο βακμό. Προχπόκεςθ για να γίνει δεκτι μια τζτοια εξουςιοδότθςθ είναι να ζχουν γίνει ορκά οι
διαδικαςίεσ που ορίηονται κυρίωσ ςτο καταςτατικό για τθ χοριγθςθ τθσ εξουςιοδότθςθσ και τα ςχετικά
ζγγραφα που κα προςκομιςτοφν να φζρουν νόμιμθ υπογραφι. Επιπλζον ωσ προσ τον χρόνο υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν, υπάρχει λεπτομερισ αναφορά ςτα άρκρα τθσ Διακιρυξθσ, για τον χρόνο υποβολισ εκάςτου
εγγράφου (βλ. ενδεικτικά άρκρα 2.4.3.1., 3.2, 4.4.3 τθσ Διακιρυξθσ 08/2017 (ςυςτθμικόσ αρικμόσ 44205).
Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ωσ προσ τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςε περίπτωςθ ελλείψεων υπάρχει
δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ αυτϊν (βλ. άρκρο 3.2 διακιρυξθσ 08/2017).

2. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ), ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου κα
είναι διακζςιμεσ ωσ επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό -44205-.
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