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ΘΕΜΑ: «Παροχι Διευκρινίςεων».
ΧΕΣ.:

α) Ο Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) - (ΦΕΚ Α’ 147) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
β) Η υπ’ αρικμ. πρωτ. 2832.9/61776/29-08-2017 Απόφαςθ Διενζργειασ Ηλεκτρονικοφ, Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν
Προμικεια ειδϊν για τθν «Αναβάκμιςθ Ελλθνικοφ Δορυφορικοφ Εντοπιςμοφ για αποςτολζσ Ζρευνασ και Διάςωςθσ – υμμετοχι ςτο
ςφςτθμα MEOSAR του διεκνοφσ Προγράμματοσ COSPAS – SARSAT (MEOSAR)», προχπολογιςκείςασ αξίασ #7.200.000,00# ευρϊ,
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ
βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ» (αρικμόσ διακιρυξθσ: 08/2017 – Αρικμόσ υςτιματοσ 44205).
γ) Σο από 15-09-2017 αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων που υπεβλικθ μζςω ΕΗΔΗ.

Με το ανωτζρω (γ) ςχετικό τζκθκαν μζςω ΕΗΔΗ τα ακόλουκα αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων:
1.
[«το άρκρο 7 τθσ ςελίδασ 7 τθσ Διακιρυξθσ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ αναφζρεται ότι «Για τθν
ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Προμθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ κατά τα οριηόμενα
ςτο α. 37 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ………». Επίςθσ ςτο άρκρο 2.4. παρ. 2.4.1. αναφζρεται ότι «Τα ςτοιχεία και τα
δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά
ςε μορφι .pdf και εφόςον ζχουν παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι
υπογραφι …………..».
Εκ των ανωτζρω, δεν προκφπτει ότι ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθριχκεί ςτισ
ικανότθτεσ τρίτου (υπεργολάβοσ) για τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, και ο τρίτοσ (υπεργολάβοσ) πρζπει να
διακζτει ψθφιακι υπογραφι για τθν υπογραφι των εγγράφων που απαιτοφνται να προςκομιςτοφν εκ μζρουσ
του για αυτι τθ ςυμμετοχι του.
Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιωκεί.
το αρ. 2.4.3 παρ. 2.4.3.1 ςελ. 39 τθσ Διακιρυξθσ αναφζρεται ότι «Όταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ ςφμφωνα με το α. 78 του Ν.
4412/2016 το ΕΕΕΣ περιζχει επίςθσ τισ περιγραφόμενεσ ςτθν παροφςα πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ
αυτοφσ»
τθν εν λόγω παράγραφο και εκ των ανωτζρω εκτικζμενων δεν αναφζρεται ότι και ο φορζασ (υπεργολάβοσ),
ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ, πρζπει να φζρει ψθφιακι υπογραφι
για τθν υπογραφι του ΕΕΕ.
Παρακαλϊ επιβεβαιϊςτε»]
ε απάντθςθ ανωτζρω ερωτιματοσ παρζχεται θ ακόλουκθ διευκρίνιςθ:
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Ο όροσ ότι «Τα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι .pdf και εφόςον ζχουν παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι
μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι …………..» περιζχεται ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ διακιρυξθσ κι όχι
ςτθν 2.4.1 όπωσ αναγράφεται ςτο ερϊτθμα.
Πζραν τοφτου, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, υπάρχει δυνατότθτα ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ να
ςτθριχκεί ςτισ δυνατότθτεσ τρίτων για τθν ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό (άρκρο 78 ν. 4412/2016) ι/και να
ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβο (βλ. ιδίωσ άρκρα 58 και 131 ν. 4412/2016), τα οποία αποτελοφν
δφο διακριτζσ περιπτϊςεισ. τθν υπ’ αρ. 08/2017 διακιρυξθ (ςυςτθμικόσ αρικμόσ 44205) επίςθσ, προβλζπεται
τόςο θ δυνατότθτα ςτιριξθσ ςτθν ικανότθτα τρίτων όςο και θ υπεργολαβία (βλ. ιδίωσ όρουσ 2.2.7. και 4.4 τθσ
διακιρυξθσ αυτισ). υναφϊσ, ςτο άρκρο 2.2.8.2 ενότθτα Β8 τθσ διακιρυξθσ, ορίηεται 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 κα φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ (αρ. 3 Ν. 4250/2014) ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι κα παράςχουν ςτον ςυμμετζχοντα οικονομικό
φορζα τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τθ ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Το ωσ άνω δικαιολογθτικό
υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ ςε μορφι αρχείου .pdf». Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο
2.2.8.2. ενότθτα Α «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)». Σζλοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.4. τθσ διακιρυξθσ «Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ
προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ Σφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τότε αυτό κα
αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ του αναφερόμενου ςτθν ενότθτα Β.8 του άρκρου 2.2.8.2 τθσ παροφςθσ
δικαιολογθτικό (είτε ιδιωτικό ςυμφωνθτικό είτε υπεφκυνθ διλωςθ)» (ςθμ. οι υπογραμμίςεισ γίνονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διευκρίνιςθσ).
φμφωνα με τουσ όρουσ αυτοφσ τθσ διακιρυξθσ ςε ςυνδυαςμό και με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 79 και 131 του
ν. 4412/2016 (βλ. ιδίωσ άρκρο 131 παρ. 7 ν. 4412/2016) ςυνάγεται ςαφϊσ ότι τόςο ςε περίπτωςθ ςτιριξθσ ςτισ
ικανότθτεσ τρίτων όςο και ςε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, απαιτείται τόςο οι τρίτοι όςο και οι υπεργολάβοι να
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι προκειμζνου υπογράψουν νόμιμα - ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να υποβλθκοφν νόμιμα
μζςω τθσ προςφοράσ του ςυμμετζχοντοσ οικονομικοφ φορζα - τόςο το ΕΕΕ (το οποίο κα υποβλθκεί χωριςτά
και κα υπογράφεται ψθφιακά για κάκε ζναν από αυτοφσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79 του ν.
4412/2016 και το άρκρο 2.4.3.1. τθσ διακιρυξθσ) με το οποίο κα αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν ςτο
πρόςωπό τουσ λόγοι αποκλειςμοφ και πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ, όςο και τα λοιπά ζγγραφα με τα
οποία κα δθλϊνουν π.χ. ότι κα διακζςουν τουσ αναγκαίουσ πόρουσ και κα αναλάβουν ωσ υπεργολάβοι το
τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα τουσ ανακζςει ο ανάδοχοσ.
2. «Στθν περίπτωςθ που απαιτθκεί τυχόν εκ μζρουσ ςασ ο υπεργολάβοσ να διακζτει ψθφιακι υπογραφι για
τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ, παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι: εφόςον πρόκειται για Ανϊνυμθ Εταιρεία, το
ΕΕΕΣ κα υπογραφεί χειρόγραφα από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τον Πρόεδρο και τον Διευκφνοντα
Σφμβουλό τθσ, ενϊ κα φζρει μόνο τθν ψθφιακι υπογραφι του Προζδρου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ ι
άλλου προσ τοφτο ρθτϊσ εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου, δυνάμει ςχετικισ απόφαςθσ του αρμοδίου οργάνου
που εκπροςωπεί τθν ωσ άνω Ανϊνυμθ Εταιρεία».
ε απάντθςθ ανωτζρω αιτιματοσ παρζχεται θ ακόλουκθ διευκρίνιςθ:
Βάςει του όρου 7 τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 2832.9/61776/29-08-2017 Απόφαςθσ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ
για τθν Προμικεια ειδϊν για τθν «Αναβάκμιςθ Ελλθνικοφ Δορυφορικοφ Εντοπιςμοφ για αποςτολζσ Ζρευνασ και
Διάςωςθσ – υμμετοχι ςτο ςφςτθμα MEOSAR του διεκνοφσ Προγράμματοσ COSPAS – SARSAT (MEOSAR)»
προβλζπονται τα ακόλουκα: «7. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ
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(Προμθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ
ψθφιακισ υπογραφισ (...)».
Περαιτζρω, ςτον όρο 2.4.2.5 τθσ ωσ άνω διακιρυξθσ προβλζπεται ότι «2.4.2.5. Ο χριςτθσ οικονομικόσ
φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν
ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου
τθσ υπογραφισ.»
Σζλοσ, ςτον όρο 2.4.3.1 τθσ διακιρυξθσ ορίηεται ότι «2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν
ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ……………..
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου
XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ (Παράρτθμα Β’).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε μορφι αρχείου .pdf, ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον προςφζροντα.
* Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο το ωσ άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ
(ΕΕΕΣ) πρζπει να υπογράφεται από πρόςωπο που ζχει τθν εξουςία να εκπροςωπεί και να δεςμεφει τθν
εταιρεία.
Παράλλθλα, ςε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο κα 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 για τα αδικιματα που αναφζρονται ανωτζρω όλα τα φυςικά
πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν εταιρεία. Διευκρινίηεται ότι ςε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα,
ςφμφωνα με τα παραπάνω ζχουν υποχρζωςθ υπογραφισ του ΕΕΕΣ, υπογράφουν ςτο Μζροσ IV Τελικζσ
δθλϊςεισ του ίδιου (κι όχι διαφορετικοφ για κάκε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ. Ειδικότερα, το ωσ άνω Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) κα πρζπει να αφορά τθν ποινικι κατάςταςθ των κατωτζρω προςϊπων όχι
δε τθν εταιρία αυτι κακ’ εαυτι 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. Τζτοια
ευκφνθ ζχουν μόνο τα φυςικά πρόςωπα που διοικοφν και εκπροςωποφν το νομικό πρόςωπο. Συγκεκριμζνα,
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) περί µθ καταδίκθσ µε τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα
ανωτζρω αναλυτικά αναφερόμενα αδικιµατα υποβάλλουν:
α) όλοι οι ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε,
β) όλοι οι ∆ιαχειριςτζσ όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ε.Π.Ε., Μονοπρόςωπθ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Μονοπρόςωπθ Ι.Κ.Ε.,
γ) ο Πρόεδροσ του ∆.Σ., όλα τα μζλθ του Δ.Σ. και όλοι οι ∆ιευκφνοντεσ Σφµβουλοι όταν το νοµικό πρόςωπο είναι
Α.Ε. και
δ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νοµικοφ προςϊπου όλοι οι νόµιµοι εκπρόςωποί του.».
Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςι ςασ και τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI
DIAMANTOPOULOU
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