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ΑΔΑ: 93ΒΞ4653ΠΩ-ΝΨ0

Ρειραιάσ,
19 Μαΐου 2022
Αρικ. πρωτ.: 2832.7/35241/2022

ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΘΕΜΑ: Παροχι διευκρινίςεων επί των γενικών όρων τθσ αρικ. 17/2021 Διακιρυξθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π./
Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 22PROC009897145, ΑΔΑ: 967Δ4653ΠΩ-ΑΦΟ, υςτθμικόσ: 141471)
για τθν «Επζκταςθ, Αναβάκμιςθ και Εκςυγχρονιςμό του Εκνικοφ υςτιματοσ VTMIS».
χετ. : α) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ου

β) Θ αρικ. 17/2021 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2 (ΑΔΑΜ: 22PROC009897145, ΑΔΑ: 967Δ4653ΡΩ
-ΑΦΟ, Συςτθμικόσ: 141471) θλεκτρονικοφ, ανοικτοφ, διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν «Επζκταςθ, Αναβάκμιςθ
και Εκςυγχρονιςμό του Εκνικοφ Συςτιματοσ VTMIS», ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ ςφμβαςθσ ςαράντα
εννζα εκατομμυρίων ευρϊ #49.000.000,00€# (ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και κρατιςεων), θ οποία
επιμερίηεται ςε κακαρι αξία ςφμβαςθσ τριάντα εννζα εκατομμυρίων πεντακοςίων δεκαζξι χιλιάδων εκατόν
είκοςι εννζα ευρϊ και τεςςάρων λεπτϊν του ευρϊ #39.516.129,04€# και ςτον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α. ποςοφ
εννζα εκατομμυρίων τετρακοςίων ογδόντα τριϊν χιλιάδων οκτακοςίων εβδομιντα ευρϊ και ενενιντα ζξι
λεπτϊν του ευρϊ #9.483.870,96€#.
γ) Θ αρικ. πρωτ.: 16-20/4000008134/ΝΒ/εμ/3-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «INTRACOM TELECOM
ΙΝΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 7-22022 και ϊρα 13:44:37.
δ) Θ από 21-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «COSMOTE - ΚΙΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΙΑ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 21-2-2022 και ϊρα 17:48:25.
ε) Θ αρικ.20-18346/ΓΤΣ/πρ/25-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΕ», θ
οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 25-2-2022 και ϊρα 14:28:50.
ςτ) Θ από 26-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΝΩΝΥΜΘ
ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 26-2-2022 και ϊρα
20:33:27.
η) Θ αρικ.20-18347/ΓΤΣ/πρ/28-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΕ», θ
οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 28-2-2022 και ϊρα 14:56:49.
θ) Θ από 28-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «COSMOTE - ΚΙΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΙΑ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 28-2-2022 και ϊρα 16:33:32.
κ) Θ αρικ. AD-220228.019/28-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «ADAPT IT», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
τθν 28-2-2022 και ϊρα 16:47:22.
ι) Θ αρικ. πρωτ.: 16-20/4000008192/ΝΒ/εμ/28-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «INTRACOM TELECOMΙΝΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 28-22022 και ϊρα 18:07:20.
ου
ια) Θ αρικ. πρωτ.: 2832.7/22245/2022/30-3-2022 Απόφαςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2
(ΑΔΑΜ:
22PROC010310411, ΑΔΑ: Ψ5Τ4653ΡΩ-ΡΦΙ) περί παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ
ου
προςφορϊν ςτθν αρικ. 17/2021 Διακιρυξθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2 για τθν προμικεια «Επζκταςθ,
Αναβάκμιςθ και Εκςυγχρονιςμό του Εκνικοφ Συςτιματοσ VTMIS» *…+.
ιβ) Το αρικ. πρωτ.: : 2223.9-15/29081/2022/27-4-2022 ΦΕΣ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Α.Ν. Γ’ περί υποβολισ
διευκρινιςτικϊν ςχολίων επί των ερωτθμάτων. (μ.π.ς)
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1. Αναφορικά με (γ) ζωσ και (ι) ςχετικά ερωτιματα/αιτιματα που υποβλικθκαν από ενδιαφερόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ δθμοςίευςθσ τθσ αρικ. 17/2021 Διακιρυξθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./ Γ.Δ.Ο.Υ./
ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου για τθν «Επζκταςθ, Αναβάκμιςθ και Εκςυγχρονιςμό του Εκνικοφ Συςτιματοσ VTMIS» και
κατόπιν παροχισ ςτοιχείων από τθν επιςπεφδουςα Διεφκυνςθ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. με (ιβ) ςχετικό, παρζχονται
διευκρινιςεισ-ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ επί των γενικϊν όρων τθσ εν κζματι διακιρυξθσ, ωσ
ακολοφκωσ:
1.1 Πςον αφορά ςτθν αρικ. πρωτ.: 16-20/4000008134/ΝΒ/εμ/3-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ
«INTRACOM TELECOM - ΙΝΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», θ οποία
απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 7-2-2022 και ϊρα 13:44:37 *ςχετικό (γ)]:
Ερώτθμα α/α 1:
«1 το Άρκρο 10, ςελ. 6 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ αναφζρεται:
‘’Πλθροφορίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ κα παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Προμθκειϊν και Εποπτείασ
Αποκθκϊν του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλθ Ε1-Ε2, Πειραιάσ,
4οσ όροφοσ, τθλ. 213-137-4648/1081) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
ε περίπτωςθ που ηθτθκοφν εγκαίρωσ (28-02-2022), ιτοι τουλάχιςτον πενιντα (50) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ πρόςκετεσ
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό, κα εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτα άρκρα 60
και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων
υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ
(Προμθκευτζσ). Σο θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων κα πρζπει απαραιτιτωσ να είναι
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν τα οποία υποβάλλονται είτε εκτόσ των
ανωτζρω προκεςμιϊν, είτε με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάηονται. θμειϊνεται
ότι τόςο ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ, όςο και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 37 του Ν.4412/2016 ( Α’ 147), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει».
Παρακαλοφμε πολφ όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε, ότι θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ διευκρινιςτικϊν
ερωτθμάτων είναι θ 28/02/2022.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 1:
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ διευκρινιςτικϊν ερωτθμάτων είχε τεκεί ρθτά ςτουσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ και ιταν θ 28-2-2022.
1.2 Πςον αφορά ςτθν από 21-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «COSMOTE - ΚΙΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΙΑ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 21-2-2022 και ϊρα
17:48:25. *ςχετικό (δ)]:
Ερώτθμα α/α 2:
«τα άρκρα 2.2.1.4. και 2.2.6.2 τθσ διακιρυξθσ αναφζρει: «Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει κατά τθν
υποβολι τθσ προφοράσ τουσ να διακζτουν Πιςτοποιθτικό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ κατά ΕΚΒΑ και να το
διατθροφν εν ιςχφ μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ. Ομοίωσ, κάκε κυγατρικι
εταιρία ι υπεργολάβοσ ι μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ, ςτο πλαίςιο του εν λόγω ζργου, κα πρζπει να διακζτει
πιςτοποιθτικό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ κατά ΕΚΒΑ…».
Επιπλζον, ςτα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 2.2.8.2 ςθμείο Β.10 ςχετικά με τθν απόδειξθ τθσ
πιςτοποίθςισ τουσ κατά τον Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ του άρκρου 2.2.6.2, αναφζρει οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν «α) ςτθν περίπτωςθ θμεδαποφ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου
αντίγραφα του Πιςτοποιθτικοφ Αςφάλειασ Εγκατάςταςθσ…… ….του οικονομικοφ φορζα και των τυχόν
υπεργολάβων αυτοφ ςτο πλαίςιο του εν λόγω ζργου,…».
Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιωκεί ότι ςτθν αναφορά ςτα άρκρα 2.2.1.4. και 2.2.6.2 «Ομοίωσ, κάκε
κυγατρικι εταιρία ι υπεργολάβοσ ι μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ, ςτο πλαίςιο του εν λόγω ζργου» ο όροσ
«κάκε κυγατρικι» δεν αφορά ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ του Οικονομικοφ Φορζα ι ςε κυγατρικζσ τυχόν
υπεργολάβων του, οι οποίεσ δεν ςυμμετζχουν με οποιονδιποτε τρόπο ςτο εν λόγω ζργο.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 2:
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Σφμφωνα με τισ προβλζψεισ των άρκρων 2.2.1.4 και 2.2.6.2 τθσ διακιρυξθσ, Ριςτοποιθτικό Βιομθχανικισ
Αςφάλειασ κατά ΕΚΒΑ οφείλουν να διακζτουν μόνο όςοι οικονομικοί φορείσ, υπεργολάβοι, κυγατρικζσ
εταιρείεσ και μζλθ κοινοπραξίασ ςυμμετζχουν με οποιονδιποτε τρόπο ςτο εν λόγω ζργο.
Ερώτθμα α/α 3:
το άρκρο 2.2.7.2 «Τπεργολαβία» αναφζρει: «Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το
τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ
υπεργολάβουσ που προτείνει. τθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι
προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι
δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ…» και ομοίωσ ςτο άρκρο 2.2.8
«τθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.3 τθσ παροφςασ».
Περαιτζρω ςτο άρκρο 2.4.3.1 Δικαιολογθτικά υμμετοχισ, περίπτωςθ Α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
φμβαςθσ (ΕΕΕ), αναφζρονται τα κάτωκι:
«… ε αυτι τθν περίπτωςθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ κα ανακζςει τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, επιςυνάπτει χωριςτό/α ζντυπο/α ΕΕΕ, ςφμφωνα με τα
ανωτζρω, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α από τον/τουσ οικονομικό/οφσ φορζα/εισ που κα παράςχει/ουν
ςτιριξθ ι/και τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ (Ωσ και άρκρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016). …».
Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιωκεί ότι ςε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, ο/οι υπεργολάβοσ/οι (ςτθν ικανότθτα
των οποίων δεν ςτθρίηεται ο Οικονομικόσ Φορζασ) απαιτείται να υποβάλουν ΕΕΕ μόνο ςτθν περίπτωςθ
που ακροιςτικά τα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που κα τουσ ανατεκοφν υπερβαίνουν το τριάντα τοισ εκατό
(30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 3:
Στθν παρ. 2.4.3.1 τθσ εν κζματι διακιρυξθσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», ορίηεται ότι:
«ε αυτι τθν περίπτωςθ, καθώσ και ςτην περίπτωςη που ο οικονομικόσ φορζασ θα αναθζςει τμήμα τησ
ςφμβαςησ υπό μορφή υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, επιςυνάπτει χωριςτό/α ζντυπο/α ΕΕΕ, ςφμφωνα με τα
ανωτζρω, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α από τον/τουσ οικονομικό/οφσ φορζα/εισ που κα παράςχει/ουν
ςτιριξθ ι/και τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ (ωσ και άρκρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016)», δίχωσ να υφίςταται
οποιοςδιποτε περιοριςμόσ ι απαλλαγι από τθν εν λόγω υποχρζωςθ βάςει του ποςοςτοφ ανάκεςθσ
υπεργολαβίασ.
Συνεπϊσ, θ διαλαμβανόμενθ ςτον όρο 2.4.3. τθσ αρικ. 17/2021 διακιρυξθσ απαίτθςθ για τθν υποβολι
ΕΕΕΣ για τουσ υπεργολάβουσ, δεν αφορά μόνο ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, που υπερβαίνει ςωρευτικά ςε
ποςοςτό το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ αυτισ, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ κατά τθν οποία
ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ πρόκειται να χρθςιμοποιιςει υπεργολάβο, ζςτω και για μικρότερο του
30% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ τμιμα.

Ερώτθμα α/α 4:
το άρκρο 2.2.8.2 αναφζρεται:
«Σα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:…
…. γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτα άρκρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςασ περί κριτθρίων
επιλογισ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων
εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ
εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτϊν προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ
κατά τθν υποβολι τουσ,…».
Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιωκεί ότι θ απαίτθςθ ζκδοςθσ των εγγράφων ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, αφορά ςτα πιςτοποιθτικά του άρκρου 2.2.4 κακϊσ και ςτα
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν και όχι ςτα δικαιολογθτικά
των άρκρων 2.2.5 και 2.2.6 ςτθν περίπτωςθ που αυτά εκδίδονται άπαξ και είναι ςε ιςχφ χωρίσ να
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προβλζπεται ςε αυτά ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ (πχ. οικονομικζσ καταςτάςεισ ι τα αποςπάςματα
οικονομικϊν καταςτάςεων (ιςολογιςμοί) τθσ τελευταίασ τριετίασ, πιςτοποιθτικά καλισ εκτζλεςθσ των
ζργων, κ.λπ.).

Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 4:
Επί του ανωτζρω ερωτιματοσ εφαρμογισ τυγχάνουν τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 2.2.8.2 τθσ αρικ.17/2021
διακιρυξθσ, και ειδικότερα θ παράγραφοσ Α, όπου ορίηεται ότι :
«Α. (…) Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά που
αφοροφν ςτθν παρ. 2.2.3.1 (…) γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτα άρκρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ
παροφςασ περί κριτθρίων επιλογισ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν
προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε
περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτών προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ
ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ, δ) (…)».

Ερώτθμα α/α 5:
το άρκρο 2.2.6.1. «Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα», περίπτωςθ ii), εδάφιο ε) τθσ διακιρυξθσ,
ηθτείται: «…τίτλουσ ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του παρόχου υπθρεςιϊν ι του εργολιπτθ ι
των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αξιολογοφνται ωσ κριτιριο
ανάκεςθσ….».
το Μζροσ IV «Κριτιρια επιλογισ», ενότθτα Γ «Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα» του ΕΕΕ ηθτείται θ
ςυμπλιρωςθ των τίτλων ςπουδϊν και τα επαγγελματα προςόντα που κατζχονται από τον ίδιο τον πάροχο
υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο και/ι τα διευκυντικά ςτελζχθ του.
Επιπρόςκετα, ςτο παράρτθμα Δ «Σεφχοσ Σεχνικϊν προδιαγραφϊν», Κεφάλαιο 12 «Εμπειρία Αναδόχου»,
προδιαγραφι με Α/Α 12.2 τθσ διακιρυξθσ, ηθτείται: «…Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να προςκομίςει με τθν
τεχνικι προςφορά αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα (CVs) του προςωπικοφ που να ςυμπεριλθφκεί ςτθν
Ομάδα Ζργου, ςε προτυποποιθμζνθ μορφι τθσ επιλογισ του…»
Με βάςθ τα ανωτζρω, παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι:
α) για τθν κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ του εδαφίου ε), περίπτωςθ ii) του άρκρου 2.2.6.1, αρκεί για κάκε
ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ζργου, θ υποβολι του Βιογραφικοφ θμειϊματόσ του, ςτο οποίο κατϋ ελάχιςτον κα
αναφζρονται τα ακόλουκα ςτοιχεία: Ονοματεπϊνυμο, ρόλοσ ςτθν ομάδα ζργου, τίτλοσ ςπουδϊν,
επαγγελματικι εμπειρία.
β) για τθν ςυμπλιρωςθ του Μζρουσ IV «Κριτιρια επιλογισ», ενότθτα Γ «Σεχνικι και επαγγελματικι
ικανότθτα» του ΕΕΕ, όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι αρκεί θ παραπομπι ςτα Βιογραφικά θμειϊματα των
ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου, τα οποία κα υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 5
Στο άρκρο 2.2.6.1 ηθτοφνται οι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικά προςόντα για τον πάροχο υπθρεςιϊν
(οικονομικό φορζα) με ςκοπό τθν πιςτοποίθςθ τεχνικισ και επαγγελματικισ του ικανότθτασ. Τα ίδια
ςτοιχεία απαιτοφνται για τθν ςυμπλιρωςθ του Μζρουσ VI «Κριτιρια επιλογισ», ενότθτα Γ «Τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα» του ΕΕΕΣ. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 12.2 των Τεχνικϊν
προδιαγραφϊν», απαιτείται θ προςκόμιςθ αναλυτικϊν βιογραφικϊν ςθμειωμάτων που αφοροφν το
προςωπικό το οποίο κα ςυμπεριλθφκεί ςτθν ομάδα ζργου.
Διευκρινίηεται ότι θ απαίτθςθ τθσ περίπτωςθσ (ii), εδάφιου (ε) του όρου 2.2.6.1 τθσ αρικ.17/2021
διακιρυξθσ καλφπτεται με διλωςθ/καταχϊρθςθ των ςχετικϊν τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν
προςόντων ςτο Μζροσ IV του Ε.Ε.Ε.Σ. από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ.

Ερώτθμα α/α 6:
το άρκρο 3.2 «Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου» τθσ διακιρυξθσ, αναφζρεται ότι:
«…Επιπρόςκετα θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει τθν απαίτθςθ προςκόμιςθσ αντιγράφου Πιςτοποιθτικοφ
Αςφάλειασ Εγκατάςταςθσ εκδοκζν κατά τον ιςχφοντα Εκνικό Κανονιςμό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (Ε.Κ.Β.Α.)
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και τθσ κατάςταςθσ εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα που κα λάβει γνϊςθ του
διαβακμιςμζνου υλικοφ…»
Παρακαλοφμε όπωσ, επιβεβαιϊςετε ότι:
α) το διαβακμιςμζνο υλικό αφορά ςτον ειδικό εξοπλιςμό (ραντάρ, θλεκτροπτικόσ εξοπλιςμόσ).
β) Μόνο τα ςτελζχθ τθσ ομάδασ ζργου που κα εμπλακοφν ςτθν εγκατάςταςθ του ανωτζρω ειδικοφ
εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι εξουςιοδοτθμζνα κατά Ε.Κ.Β.Α..
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 6:
Επί του ανωτζρω ερωτιματοσ διευκρινίηονται τα εξισ:
α) Ωσ διαβακμιςμζνο υλικό νοείται οποιοδιποτε υλικό ι πλθροφορία ςτο οποίο ζχει αποδοκεί επίπεδο
ςυγκεκριμζνθσ διαβάκμιςθσ αςφαλείασ ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ
Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (ΕΚΒΑ).
β) Εξουςιοδοτθμζνο κατά ΕΚΒΑ οφείλει να είναι το ςφνολο του προςωπικοφ που πρόκειται να χειριςκεί ι
να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε διαβακμιςμζνο υλικό / πλθροφορίεσ.
Επιπρόςκετα παρακαλείςκε όπωσ λάβετε υπόψθ ςασ τθν παραςχεκείςα διευκρίνιςθ ςτο Ερϊτθμα με α/α
2 τοφ παρόντοσ.

1.3 Πςον αφορά ςτθν αρικ.20-18346/ΓΤΣ/πρ/25-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «INTRACOM DEFENSE
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΕ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 25-2-2022 και ϊρα 14:28:50 *ςχετικό (ε)]:
Ερώτθμα α/α 7:
«Κεφάλαιο/Άρκρο/Παράγραφοσ 2.2.6.1, 2.2.8.2 - Κατανοοφμε ότι όςον αφορά ςτθν τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα, είναι αποδεκτι μία ςφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου που ζχει τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά και τθ ςυμβατικι αξία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 2.2.6.1 (i) εφόςον ζχει
παραδοκεί εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ ι ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ.
Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 7:
Σφμφωνα με τα ςαφϊσ αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.2.6 τθσ αρικ. 17/2021 διακιρυξθσ, το οποίο ζχει τεκεί
ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ II του
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Α` του ίδιου νόμου, αναφορικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι
ικανότθτα, μεταξφ άλλων, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (03)
ετϊν να ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία (01) ςφμβαςθ υλοποίθςθσ ζργου με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά
και τθ ςυμβατικι αξία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του εν λόγω άρκρου. Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο εν λόγω άρκρο τθσ Διακιρυξθσ, προσ διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου
ανταγωνιςμοφ, κα λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν ςυμβάςεων που εκτελζςτθκαν πριν τθν
τελευταία τριετία, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων πζντε (05) ετϊν.
Ερώτθμα α/α 8:
«Κεφάλαιο/Άρκρο/Παράγραφοσ 2.2.6.1.- Παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί ότι θ φράςθ: "όπου όλοι οι
αιςκθτιρεσ (ραντάρ και θλεκτροπτικά) κα πρζπει να υφίςτανται ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ ελζγχου", αφορά
τθν παρουςία των δεδομζνων/πλθροφοριϊν και εικόνασ εκ των αιςκθτιρων ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ
ελζγχου και όχι τθ φυςικι παρουςία των αιςκθτιρων κακ' αυτϊν ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ ελζγχου.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 8:
Επιβεβαιϊνεται ότι θ αναφερόμενθ φράςθ αφορά ςτθν παρουςία των δεδομζνων / πλθροφοριϊν και
εικόνασ εκ των αιςκθτιρων ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ ελζγχου.
Ερώτθμα α/α 9:
«Κεφάλαιο/Άρκρο/Παράγραφοσ 2.4.1, 2.1.3 - Παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί εάν είναι αποδεκτό με βάςθ
τα αποτελζςματα των επιτόπιων επιςκοπιςεων (site surveys) ςτισ κζςεισ εγκατάςταςθσ που κα
εκτελζςουν οι υποψιφιοι ανάδοχοι, να τεκοφν επιπλζον ερωτιςεισ υπόψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά
τθν παρζλευςθ τθσ τυπικά προβλεπόμενθσ εκ τθσ διακιρυξθσ θμερομθνίασ υποβολισ ερωτιςεων (ιτοι θ
28/2/2022), διότι οι εν λόγω επιτόπιεσ επιςκοπιςεισ κα λάβουν χϊρα μετά τθν παρζλευςθ τθσ
προαναφερκείςασ θμερομθνίασ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 9:
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Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2.1.3 «Ραροχι Διευκρινίςεων» τθσ αρικ. 17/2021 Διακιρυξθσ και
δεδομζνου ότι θ εκτζλεςθ επιτόπιασ αυτοψίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2.4.1 αντίςτοιχα τθσ
εν κζματι διακιρυξθσ είναι δυνθτικι για τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, διευκρινίηεται ότι
αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται αποκλειςτικά εντόσ τθσ ταχκείςασ θμερομθνίασ, ιτοι
μζχρι τθν 28-2-2022.
Εξάλλου, ςτθν αρικ. πρωτ.: 2832.7/22245/2022/30-3-2022 απόφαςθ Υ.ΝΑ.ΑΝ.Ρ./Γ.ΔΟ.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 2ου
απόφαςθ παράταςθσ δεν προβλζπεται θ παράταςθ του χρόνου υποβολισ ερωτθμάτων.

1.4 Πςον αφορά ςτθν από 26-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΘ
ΕΜΡΟΙΚΘ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 26-2-2022 και ϊρα
20:33:27 *ςχετικό (ςτ)]:
Ερώτθμα α/α 10:
«Όπωσ αναφζρεται ςτισ προδιαγραφζσ 2.4.1 & 2.1.3 οι επιτόπιεσ επιςκοπιςεισ (site surveys) κα
πραγματοποιθκοφν μετά τθν παρζλευςθ τθσ τυπικά προβλεπόμενθσ εκ τθσ διακιρυξθσ θμερομθνίασ
υποβολισ ερωτιςεων (ιτοι τθσ 28/2/2022). Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι είναι δυνατό να τεκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι ερωτιςεισ που κα προκφψουν μετά από τισ επιτόπιεσ επιςκοπιςεισ και μετά τθν
παρζλευςθ τθσ τυπικά προβλεπόμενθσ εκ τθσ διακιρυξθσ θμερομθνίασ υποβολισ ερωτιςεων.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 10:
Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα με α/α 9.

Ερώτθμα α/α 11:
«τθν παράγραφο 2.2.6 Σεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα αναφζρεται: «α) κατά τθ διάρκεια των
τελευταίων τριϊν (03) ετϊν να ζχουν εκτελζςει μια ςφμβαςθ υλοποίθςθσ ζργου………….Προσ διαςφάλιςθ
ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν ςυμβάςεων ………. ςε
κάκε περίπτωςθ εντόσ των τελευταίων πζντε (05) ετϊν……..».
Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι είναι αποδεκτι θ εμπειρία που προκφπτει από ζργο, το οποίο ζχει
ολοκλθρωκεί εντόσ των τελευταίων πζντε (5) ετϊν, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ικανοποιθτικό επίπεδο
ανταγωνιςμοφ προσ όφελοσ τθσ Τπθρεςίασ και του ζργου ςυνολικότερα.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 11:
Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα με α/α 7.
Ερώτθμα με α/α 12:
«τθν παράγραφο 4.4.3 αναφζρεται: ‘’Η 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 τμιμα τθσ ςφμβαςθσ το οποίο ο ανάδοχοσ
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του
τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ….’’. Παράλλθλα όμωσ, ςτθν παράγραφο 2.4.3,
αναφζρεται ότι «ε αυτι τθν περίπτωςθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ κα
ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, επιςυνάπτει χωριςτό ζντυπο ΕΕΕ,
ςφμφωνα με τα ανωτζρω, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τον οικονομικό φορζα που κα παράςχει
ςτιριξθ ι/και τον υπεργολάβο…». Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι θ απαίτθςθ για τθν υποβολι
ΕΕΕ για τουσ υπεργολάβουσ, αφορά μόνο τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει ςωρευτικά το
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ αυτισ.»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 12:
Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα με α/α 3.
Ερώτθμα α/α 13:
«τθν παράγραφο 2.2.6.2 – Πιςτοποιθτικό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ κατά ΕΚΒΑ, αναφζρεται: «θμειϊνεται
ότι για τθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων ςτον εν λόγω διαγωνιςμό, θ ςυμμόρφωςθ με τον εν λόγω
όρο κα δθλϊνεται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ που κα ςυνοδεφει το ΕΕΕ».
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Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε αν θ απαίτθςθ προςκόμιςθσ ξεχωριςτισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, αφορά
μόνο τουσ οικονομικοφσ φορείσ (που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ Ζνωςθσ) ι αφορά και
όλουσ, όςοι καλοφνται να υποβάλλουν Πιςτοποιθτικό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (όπωσ πχ κυγατρικι
εταιρεία, υπεργολάβοσ κλπ).»
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 13:
Σφμφωνα με τον όρο 2.2.6.2. τθσ αρικ. 17/2021 διακιρυξθσ, όπωσ ορίηεται ςαφϊσ, θ ςυμμόρφωςθ με τον
εν λόγω όρο κα δθλϊνεται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ που κα ςυνοδεφει το ΕΕΕΣ, ςυνεπϊσ κάκε πρόςωπο το
οποίο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφται να υποβάλλει ΕΕΕΣ (ςυμμετζχων οικονομικόσ
φορζασ, τρίτοι, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων κα ςτθριχκεί ο ςυμμετζχων, υπεργολάβοι κ.λπ.) πρζπει μαηί
με αυτό να υποβάλλει και τθ ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ περί ςυμμόρφωςθσ ςτον όρο 2.2.6.2 τθσ
διακιρυξθσ.
Επιπρόςκετα παρακαλείςκε όπωσ λάβετε υπόψθ ςασ τθν παραςχεκείςα διευκρίνιςθ με α/α 2 τθσ
παροφςασ απόφαςθσ.

1.5 Πςον αφορά ςτθν αρικ.20-18347/ΓΤΣ/πρ/28-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «INTRACOM DEFENSE
ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΘ ΑΕ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 28-2-2022 και ϊρα 14:56:49 *ςχετικό (η)]:
Ερώτθμα α/α 14:
Κεφάλαιο/Άρκρο/Παράγραφοσ 2.2.6.1:
τθν περίπτωςθ (ii) τθσ παραγράφου 2.2.6.1 του άρκρου 2.2.6 τθσ διακιρυξθσ αναφζρεται:
«(ii) Επίςθσ να δθλϊνουν:
α) κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων ι των κυριότερων υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν τθν
τελευταία τριετία, κατά μζγιςτο όριο, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ,
και, του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. τοιχεία ςχετικϊν αγακϊν ι υπθρεςιϊν που παραδόκθκαν ι
εκτελζςτθκαν πριν τθν τελευταία τριετία κα λαμβάνονται υπόψθ.
β) το τεχνικό προςωπικό ι τεχνικοφσ φορείσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ
φορζα, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ που διακζτουν κακϊσ και εκείνουσ που κα
ζχει ςτθ διάκεςι του ο εργολιπτθσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
γ) τθν περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των μζτρων που λαμβάνουν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και των μζςων μελζτθσ και ζρευνασ των επιχειριςεϊν τουσ.
δ) τα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τα οποία κα εφαρμόςουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
ε) τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του παρόχου υπθρεςιϊν ι του εργολιπτθ ι των
διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αξιολογοφνται ωσ κριτιριο
ανάκεςθσ.»
Σα ανωτζρω ζχουν τεκεί γενικά χωρίσ να ορίηονται ςυγκεκριμζνα κριτιρια και χωρίσ να ορίηονται
αποδεικτικά μζςα για αυτά ςτθν αντίςτοιχθ παράγραφο Β.4 του άρκρου 2.2.8.2.
Σα ανωτζρω τίκενται ςε διακθρφξεισ δθμοςίων ζργων, όπου απαιτείται θ κατοχι ΜΕΕΠ από τισ θμεδαπζσ
εργολθπτικζσ επιχειριςεισ, για τθν κάλυψθ των αντίςτοιχων κριτθρίων ςτθν περίπτωςθ εταιρείασ που δεν
διακζτει ΜΕΕΠ.
Οπότε παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι θ περίπτωςθ (ii) τθσ παραγράφου 2.2.6.1 του άρκρου 2.2.6
τθσ διακιρυξθσ εκ παραδρομισ ζχει τεκεί ςτθ διακιρυξθ, εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ προμικειασ (CPV:
35720000-7), και δεν κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ από τουσ διαγωνιηόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 14:
Σφμφωνα με το άρκρο 75 παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ ιςχφει: «4. Όςον αφορά τθν τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να επιβάλλουν απαιτιςεισ που να
εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ
μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο
εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το
παρελκόν. Μια ανακζτουςα αρχι μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τισ
απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ςυγκρουόμενα
ςυμφζροντα που ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. το πλαίςιο διαδικαςιϊν
ςφναψθσ ςφμβαςθσ προμθκειϊν για τισ οποίεσ απαιτοφνται εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι εγκατάςταςθσ,
παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων, θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν
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αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ
τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και τθσ αξιοπιςτίασ τουσ».
Κατ’ εφαρμογι των προεκτεκζντων, καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ, ςε απαίτθςθ τθσ
περίπτωςθσ (ii) του όρου 2.2.6.1 τθσ αρικ.17/2021 διακιρυξθσ, να δθλώςουν τα αναφερόμενα ςτα ςθμεία
(α)-(ε) αυτισ. Διευκρινίηεται ςυνεπϊσ, ότι θ απαίτθςθ τθσ περίπτωςθσ (ii) του όρου 2.2.6.1 καλφπτεται με
τθ απλι ςχετικι διλωςθ από τθν πλευρά των ενδιαφερομζνων.
Συμπλθρωματικά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθ Διευκρίνιςθ ςτο Ερϊτθμα με α/α 5 του παρόντοσ.

Ερώτθμα α/α 15:
Κεφάλαιο/Άρκρο/Παράγραφοσ 2.2.8.2: τθν περίπτωςθ γ) τθσ παραγράφου Α του άρκρου 2.2.8.2 τθσ
διακιρυξθσ αναφζρεται ότι:
«γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτα άρκρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςασ περί κριτθρίων
επιλογισ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων
εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ
εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτϊν προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ
κατά τθν υποβολι τουσ,».
Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι θ ζκδοςθ των εγγράφων εντόσ 30 εργαςίμων θμερϊν από τθν
υποβολι τουσ, δεν αφορά τα άρκρα 2.2.5 «Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια» και 2.2.6
«Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα».
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 15:
Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα με α/α 4.

1.6 Πςον αφορά ςτθν από 28-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «COSMOTE - ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ», θ οποία απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 28-2-2022 και ϊρα
16:33:32 *ςχετικό (ιγ)+:
Ερώτθμα με α/α 16:
Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι τα πιςτοποιθτικά που αφοροφν τον προςφερόμενο εξοπλιςμό και
περιλαμβάνουν τεχνικά χαρακτθριςτικά και δυνατότθτεσ, μποροφν να υποβάλλονται είτε ςτθν ελλθνικι
είτε ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, βάςει τθσ ςχετικισ
πρόβλεψθσ ςτθ ςελίδα 44 παράγραφοσ 2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν τθσ Διακιρυξθσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 16:
Επιςθμαίνεται ότι ςτο κεφάλαιο 2.1.4 «Γλϊςςα» τθσ αρικ. 17/221 Διακιρυξθσ, αναφζρονται τα ακόλουκα:
«(…) Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ1 ςυντάςςονται
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
(…) Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται
θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά
δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.»
Ρεραιτζρω, ςτο ωσ άνω κεφάλαιο αναφζρεται ότι: «Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να
διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε
άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι».
Κατόπιν των προαναφερκζντων προκφπτει ότι θ δυνατότθτα μθ μετάφραςθσ εγγράφων ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα αφορά ςε ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, κακϊσ και ςε λοιπά ζντυπα τα οποία περιζχουν
αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια και δεν αποτελοφν λζξεισ που
1
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διαφζρουν από γλϊςςα ςε γλϊςςα και ωσ εκ τοφτου είναι δυνατόν να αναγνωςκοφν και να καταςτοφν
διεκνϊσ κατανοθτά.
Από τα ανωτζρω ςυνάγεται ότι «τα πιςτοποιθτικά που αφοροφν ςτον προςφερόμενο εξοπλιςμό» δεν
μπορεί να κεωρθκοφν ότι αποτελοφν ζντυπα τα οποία δεν χριηουν μετάφραςθσ, κακόςον ςτα ζγγραφα
αυτά εμπεριζχεται κάποιου τφπου βεβαίωςθ/πιςτοποίθςθ, δθλαδι μία νομικι αξιολόγθςθ κατάςταςθσ
(ότι δθλαδι ο αναφερόμενοσ ςε αυτά οικονομικόσ φορζασ πλθροί ςυγκεκριμζνεσ νομικζσ προχποκζςεισ
προκειμζνου να λάβει τθ ςχετικι βεβαίωςθ/πιςτοποιθτικό) και δεν ζχουν αμιγώσ τεχνικό περιεχόμενο,
αφοφ δεν αποτελοφνται μόνο από αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και
ςχζδια, αλλά ενζχουν αξιολόγθςθ με λεκτικό περιεχόμενο και κατά ςυνζπεια δεν είναι δυνατόν να
αναγνωςκοφν και να καταςτοφν κατανοθτά ανεξαρτιτωσ γλϊςςασ.
Συνεπϊσ, τα πιςτοποιθτικά αυτά που αναφζρονται ςτο ερϊτθμα του οικονομικοφ φορζα, απαιτείται να
είναι μεταφραςμζνα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον όρο 2.1.4. τθσ διακιρυξθσ.
Ερώτθμα α/α 17:
τθ ςχετικι Διακιρυξθ δεν μπορζςαμε να εντοπίςουμε το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε ςε ποιο ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ υπάρχει. Διαφορετικά, παρακαλοφμε
όπωσ μασ κοινοποιθκεί το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 17:
Στουσ όρουσ τθσ αρικ. 17/2021 Διακιρυξθσ δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
Ωσ εκ τοφτου οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να υποβάλλουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και ιδίωσ τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 2.4.4 αυτισ.

1.7 Πςον αφορά ςτθν αρικ. AD-220228.019/28-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ «ADAPT IT», θ οποία
απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 28-2-2022 και ϊρα 16:47:22 *ςχετικό (κ)]:
Ερώτθμα α/α 18:
Ο όροσ 2.4.4 τθσ αρικ.17/2021 διακιρυξθσ αναφζρει:
«2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προφορϊν
Η Οικονομικι Προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ
ορίηεται κατωτζρω:
Η τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται ςε ευρϊ για το ςφνολο του ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των όποιων κρατιςεων υπερ. τρίτων και κάκε είδουσ δαπανϊν για παράδοςθ του είδουσ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ςτον
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, και αναγράφεται δε ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ.
Η Οικονομικι Προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι
Προςφορά» και ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ.
τθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται
θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Σα …………»
Επίςθσ ςτθν διακιρυξθ δεν υφίςταται κανζνα ςχετικό παράρτθμα «υπόδειγμα» τθσ οικονομικισ
προςφοράσ.
Εκ των ωσ άνω και ςφμφωνα με το ΕΗΔΗ υφίςταται μόνο ζνα πεδίο ςυμπλιρωςθσ τθσ ςυνολικισ τιμισ
τθσ προςφοράσ.
τθν παράγραφο 5.1 τθσ διακιρυξθσ «Σρόποι Πλθρωμισ» αναφζρει :
Προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν οι τμθματικζσ πλθρωμζσ, οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ςτθν
οικονομικι τουσ προςφορά αναλυτικά τθν προςφερόμενι τιμι για κάκε τμθματικι παράδοςθ όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ. θμειϊνεται ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν ……….
………. αναλυτικό πίνακα τιμϊν που ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ Γενικζσ πλθροφορίεσ τθσ διακιρυξθσ»
Επίςθσ ςτθν παράγραφο 5.4.4. των τεχνικϊν απαιτιςεων αναφζρει «Πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ»
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε διευκρινίςτε, θ οικονομικι προςφορά πζραν του ςυνολικοφ
τιμιματοσ κα πρζπει να περιζχει ανάλυςθ ανά τμθματικι παράδοςθ ι και ανάλυςθ αντίςτοιχθ με τον
αναλυτικό πίνακα τιμϊν που ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ Γενικζσ πλθροφορίεσ τθσ διακιρυξθσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 18:
Ωσ προσ το Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςχετικι τυγχάνει θ Διευκρίνιςθ ςτο Ερϊτθμα με α/α 17.
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Επιπλζον ςθμειϊνεται θ πλιρωςθ τθσ απαίτθςθσ από πλευράσ οικονομικοφ φορζα ςτον όρο 2.4.4 τθσ
αρικ. 17/2021 διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τθν οποία: «τθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται
με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 5.1 τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ. Ο τρόποσ πλθρωμισ κα προςδιοριςτεί με επιςτολι ςε θλεκτρονικό αρχείο .pdf θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο από τον προςφζροντα μόνο εντόσ του Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά». τθν επιςτολι
αυτι ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊνει αναλυτικά τισ επιμζρουσ προςφερόμενεσ τιμζσ για τα παραδοτζα
όπωσ περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 5.1 τθσ παροφςασ. Ειδικότερα, ςτθ παροφςα ςφμβαςθ ζχουν οριςκεί
τρείσ (03) παραδόςεισ, ιτοι:
(α) παράδοςθ των VTS του Πειραιά και τησ Ραφήνασ, των οποίων θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο
ποςό των #9.465.526,20€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.),
(β) παράδοςθ των VTS τησ Κζρκυρασ, τησ Ηγουμενίτςασ, τησ Πάτρασ και του Αντιρρίου των οποίων θ
προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των #14.780.314,30€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) και
(γ) παράδοςθ των VTS τησ Θεςςαλονίκησ, τησ Ελευςίνασ, του Λαυρίου και τησ Νεάπολησ Βοιών, κακϊσ
επίςθσ και το κζντρο VTMIS το οποίο αν και κα παραδοκεί μαηί με τα VTS του Πειραιά και τθσ Ραφινασ, κα
παραλθφκεί και κα πλθρωκεί με τθν παραλαβι των τελευταίων παραδοκζντων VTS, ιτοι εφόςον
διαπιςτωκεί θ διαλειτουργικότθτά του με το ςφνολο των κζντρων VTS, κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο
Παράρτθμα Δ τθσ παροφςασ, των οποίων θ προχπολογιςκείςα αξία ανζρχεται ςτο ποςό των
#24.754.159,50€# (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.).
θμειϊνεται ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν δφναται οι επιμζρουσ προςφερόμενεσ τιμζσ (για κάκε παράδοςθ)
να υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα αξία αυτϊν, όπωσ αυτζσ ζχουν κακοριςκεί τόςο ςτθν παροφςα
παράγραφο όςο και ςτον αναλυτικό πίνακα τιμϊν που ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ Γενικζσ Πλθροφορίεσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ».
Ρεραιτζρω, όπωσ προκφπτει από παρ. 5.4.4 τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτον πίνακα οικονομικισ
προςφοράσ κα πρζπει να καταγράφονται αναλυτικά οι τιμζσ του επιμζρουσ προσ παράδοςθ εξοπλιςμοφ,
ιτοι κατ' ελάχιςτον του εξοπλιςμοφ που αναφζρεται ςτισ παρ. 2.2, 2.3 ζωσ και 2.10 κακϊσ και του
υποςυςτιματοσ λογιςμικοφ απαραίτθτου για τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ, παρ. 2.11.

1.8 Πςον αφορά ςτθν αρικ.πρωτ.: 16-20/4000008192/ΝΒ/εμ/28-2-2022 επιςτολι τθσ εταιρείασ
«INTRACOM TELECOM-ΙΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΤΕΩΝ», θ οποία
απεςτάλθ μζςω Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. τθν 28-2-2022 και ϊρα 18:07:20 *ςχετικό (ιη)+:
Ερώτθμα α/α 19:
Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι αλλοδαπόσ Οικονομικόσ φορζασ εγκαταςτθμζνοσ ςε χϊρα εκτόσ Ε.Ε.,
δφναται να ςυμμετζχει ςτον εν λόγω Διαγωνιςμό και μπορεί να αυκεντικοποιεί τα ζγγραφά του, με
οποιοδιποτε πρόςφορο τρόπο ςτθν περίπτωςθ που ςτθν χϊρα εγκατάςταςισ του δεν είναι υποχρεωτικι θ
χριςθ θλεκτρονικισ υπογραφισ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίασ.
Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι για χριςθ φυςικι υπογραφισ επαρκεί θ κατάκεςθ από τον αλλοδαπό
οικονομικό φορζα ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν οποία δθλϊνεται, ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ
του, δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 19:
Σφμφωνα με τον όρο 2.2.1.1 τθσ αρικ.17/2021 Διακιρυξθσ: «Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και ςε περίπτωςθ ενϊςεων
οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ2, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 73 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ
με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
2

Βλ. ςχετικά με Δ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.4 *…+»
Ππωσ αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, νομικά πρόςωπα θ ζδρα των οποίων ευρίςκεται ςε τρίτεσ
χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι πλθροφνται επιπλζον και οι λοιπζσ αναφερόμενεσ ςτθν αρικ.17/2021
Διακιρυξθ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.
Ρεραιτζρω, όςον αφορά ςτθν αυκεντικοποίθςθ των εγγράφων που κα υποβλθκοφν από τουσ
ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν τουσ ιςχφουν τα αναλυτικά
αναφερόμενα ςτα κεφάλαια 2.1.4 «Γλϊςςα» και 2.4.2 «Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν» τθσ
αρικ.17/2021 Διακιρυξθσ.
Ερώτθμα α/α 20:
«Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει κατά τθν υποβολι τθσ προφοράσ τουσ να διακζτουν Πιςτοποιθτικό
Βιομθχανικισ Αςφάλειασ κατά ΕΚΒΑ και να το διατθροφν εν ιςχφ μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ
καλισ λειτουργίασ. Ομοίωσ, κάκε κυγατρικι εταιρία ι υπεργολάβοσ ι μζλοσ τθσ κοινοπραξίασ, ςτο πλαίςιο
του εν λόγω ζργου, κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό Βιομθχανικισ Αςφάλειασ κατά ΕΚΒΑ. Οι
αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ, δφνανται να ςυμμετζχουν, εφόςον κατζχουν εν ιςχφ ιςότιμο πιςτοποιθτικό
εκδοκζν από τον αρμόδιο κρατικό φορζα αςφαλείασ τθσ χωράσ τουσ και εφόςον θ ζδρα τουσ βρίςκεται ςε
ζνα από τα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., ι ςε κράτοσ που ζχει ςυνάψει ςυμφωνία αςφαλείασ (security agreement)
με τθν Ελλάδα.»
Παρακαλοφμε διευκρινίςτε αν χριηει προςκόμιςθσ του Πιςτοποιθτικοφ Βιομθχανικισ Αςφάλειασ από τον
Δανείηοντα Σεχνικι Εμπειρία, για τθ ςυμμετοχι του ςτον ωσ άνω Διαγωνιςμό.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 20:
Ωσ Διευκρνίςεισ ςε Ερωτιματα με α/α 2 και 13.

Ερώτθμα α/α 21:
Παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε, ότι οι Σεχνικζσ Δθλϊςεισ και τα Πιςτοποιθτικά ISO των
Καταςκευαςτϊν του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ, αποτελοφν τεκμθριωτικό υλικό για τον εξοπλιςμό και το
λογιςμικό και είναι αποδεκτό αυτά τα κατατεκοφν ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα χωρίσ να απαιτείται θ επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτα Ελλθνικά.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 21:
Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα με α/α 16.
Ερώτθμα α/α 22:
Παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε, ότι τα Πιςτοποιθτικά υμμόρφωςθσ (Certificate of Conformity) τα
οποία αποτελοφν τεκμθριωτικό υλικό για τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό είναι αποδεκτό αυτά τα
κατατεκοφν ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα και δεν απαιτείται θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτα Ελλθνικά.
Επιπροςκζτωσ, παρακαλοφμε διευκρινίςτε αν τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ κα κατατεκοφν
κατά το ςτάδιο ςυμμετοχισ, ι από τον υποψιφιο ανάδοχο κατά το ςτάδιο κατακφρωςθσ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 22:
Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα με α/α 16. Ρεραιτζρω, ςθμειϊνεται ότι αναφορικά με τθν κατάκεςθ των
Ριςτοποιθτικϊν Συμμόρφωςθσ, ςχετικι τυγχάνει και θ παρ. 3.2.3 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.
Ερώτθμα α/α 23:
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φμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ Δ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1,
2, 4, 5, 6 και 7.
4
Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχώριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα»
κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακώσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό
κακεςτώσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν
περίπτωςθ α΄ και β΄τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.
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το άρκρο 2.2.3 “Λόγοι αποκλειςμοφ”, αναγράφεται ότι: «…..ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.),
θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον Διευκφνοντα φμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει ανατεκεί το
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. ….»
Δεδομζνου ότι θ εν λόγω αναφορά παραπζμπει ςτο Αναλυτικό Πιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ ΓΕΜΗ τθσ
εκάςτοτε εταιρείασ, παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αφορά το
ςφνολο και μόνον των προςϊπων τα οποία δεςμεφουν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία και ονοματίηονται
ςτο Αναλυτικό Πιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ ΓΕΜΗ κακϊσ και τουσ ειδικά εξουςιοδοτθμζνουσ ανά
περίπτωςθ εκπροςϊπουσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, για τον εν λόγω διαγωνιςμό και όχι για όλα τα
αναφερόμενα μζλθ που φζρουν ειδικι εξουςία εκπροςϊπθςθσ.
Επιπροςκζτωσ, παρακαλϊ επιβεβαιϊςτε ότι ςφμφωνα και με τθν οδθγία 23 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ επαρκεί θ
ςχετικι αναφορά ςτο Μζροσ ΙΙ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Σμιμα Β: Πλθροφορίεσ
ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ,
(Ε.Ε.Ε..) μόνο των προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα ανά περίπτωςθ, να εκπροςωποφν τον
οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 23:
Σφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτον όρο 2.2.3.1 τθσ αρικ.17/2021 Διακιρυξθσ: «Ο οικονομικόσ
φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικητικοφ, διευθυντικοφ ή εποπτικοφ οργάνου του ή ζχει εξουςία
εκπροςώπηςησ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά:5
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ζχει
ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι
γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ι
δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.»
Ρεραιτζρω, όςον αφορά ςτθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του ΕΕΕΣ ςχετικι τυγχάνει θ αναφορά ςτον όρο
2.4.3.1 τθσ αρικ.17/2021 Διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τον οποίο: «τθν περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι
νομικό πρόςωπο το ωσ άνω Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ) κακϊσ και θ ςυνοδευτικι
υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να υπογράφεται από πρόςωπο που ζχει τθν εξουςία να εκπροςωπεί και να
δεςμεφει τθν εταιρεία. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ,
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ
προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα6 ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.7». Σε κάκε περίπτωςθ, ςθμειϊνεται ότι θ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 δεν περιορίηεται, βάςει των
διατάξεων του ν.4412/2016, ςτα πρόςωπα που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα ανά περίπτωςθ να
εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ, αλλά αφορά ςτο
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
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Πρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4782/2021
Πρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 και τροποποιικθκε με το άρκρο 28 του ν.
4782/2021.
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα. Εξακολουκεί να υφίςταται θ
δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕ από το ςφνολο των φυςικών προςώπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73
παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

ΑΔΑ: 93ΒΞ4653ΠΩ-ΝΨ0

Ερώτθμα α/α 24:
Παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι:
a. Δεν κεωρείται Τπεργολάβοσ, οικονομικόσ φορζασ που προμθκεφει εξοπλιςμό και λογιςμικό,
αλλά δεν εκτελεί υπθρεςίεσ για το ζργο.
b. ε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ προμθκεφει τον ανάδοχο με εξοπλιςμό και λογιςμικό και
υλοποιεί και υπθρεςίεσ, τότε για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ τθσ Τπεργολαβίασ του ςυγκεκριμζνου
φορζα, λαμβάνεται υπόψθ θ αξία των υπθρεςιϊν μόνον, ωσ % ποςοςτό επί τθσ αξίασ του ζργου και δεν
λαμβάνεται υπόψθ θ αξία του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ για τον υπολογιςμό του ποςοςτοφ τθσ
Τπεργολαβίασ.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 24:
Ρζραν των αναφερομζνων ςτθν αρικ. 17/2021 Διακιρυξθ και των προβλεπομζνων ςτισ διατάξεισ του
ν.4412/2016, ςθμειϊνεται ότι αναφορικά με τθν υπεργολαβία ςχετικι τυγχάνει θ υπ’ αρικμ. 10/2015 (ΑΔΑ:
6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9) Κατευκυντιρια Οδθγία τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.
Ερώτθμα α/α 25:
Παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι είναι αποδεκτι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ καλισ εκτζλεςθσ
ι ςυςτατικι επιςτολι για υλοποίθςθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ ζργου, κατά το χρονικό διάςτθμα 01.01.2017 –
31.12.2021 ιτοι εντόσ των τελευταίων πζντε (5) ετϊν.
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 25:
Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα με α/α 7.
Ερώτθμα α/α 26:
φμφωνα με τθν παραγρ. 2.2.7.1., παρακαλοφμε όπωσ μασ επιβεβαιϊςετε ότι ο δανείηων τεχνικι
ικανότθτα και μόνον, δεν απαιτείται να είναι Τπεργολάβοσ (εφόςον δεν αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ).
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 26:
Σφμφωνα με τον όρο 2.2.7.1 τθσ αρικ. 17/2021 διακιρυξθσ ορίηεται ότι: « Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν,
όςον αφορά το κριτιριο επιλογισ ςχετικά με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια (του άρκρου
2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (του άρκρου 2.2.6.1), να ςτθρίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ.8 τθν περίπτωςθ αυτι,
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ
δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.»
Συνεπϊσ, ο τρίτοσ φορζασ ςτου οποίου ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα ςτθρίηεται ο
υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να μθν είναι και υπεργολάβοσ.
Ερώτθμα α/α 27:
τθν παραγρ. 2.2.7.2 Υπεργολαβία αναφζρεται: (…. τθν περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν
προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ
ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ παροφςασ ...)
τθν παραγρ. 2.4.3.1 Δικαιολογητικά υμμετοχήσ αναφζρεται: ε αυτι τθν περίπτωςθ, κακϊσ και ςτθν
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ κα ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε
τρίτουσ, επιςυνάπτει χωριςτό/α ζντυπο/α ΕΕΕ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο/α
από τον/τουσ οικονομικό/οφσ φορζα/εισ που κα παράςχει/ουν ςτιριξθ ι/και τον/ουσ υπεργολάβο/ουσ (Ωσ
και άρκρο 131 παρ. 7 Ν.4412/2016).
Παρακαλοφμε επιβεβαιϊςτε ότι ο/οι Τπεργολάβοσ/οι, απαιτείται να κατακζςει/ςουν ξεχωριςτό ζντυπο
ΕΕΕ, μόνο εφόςον το ποςοςτό τουσ υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
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Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 26 του ν. 4782/2021. Δφνανται, επίςθσ, να
ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/
τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ

ΑΔΑ: 93ΒΞ4653ΠΩ-ΝΨ0
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 27:
Ωσ Διευκρίνιςθ ςε Ερϊτθμα με α/α 3
Ερώτθμα α/α 28:
Η Σεχνικι Προςφορά κα περιζχει θλεκτρονικά υπογραμμζνο το «ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» του
Παρατιματοσ Δ πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο ςε όλα τα πεδία, όπου κα περιγράφεται ακριβϊσ πωσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Παρακαλοφμε όπωσ επιβεβαιϊςετε ότι είναι αποδεκτό ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα ΕΗΔΗ
(Κεφαλίδα/Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ)
Α) ςε κάκε πεδίο/γραμμι τθσ ςτιλθσ «Απάντθςθ Απαίτθςθσ» να ςυμπλθρωκεί το κείμενο «ΝΑΙ, βλζπε
Παράρτθμα Δ’ Πίνακασ υμμόρφωςθσ με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ»
Β) κακϊσ επίςθσ και ςε κάκε πεδίο/γραμμι τθσ ςτιλθσ «Προςκικθ Παραπομπισ» να ςυμπλθρωκεί το
κείμενο «Βλζπε Παράρτθμα Δ’ Πίνακασ υμμόρφωςθσ με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ».
Διευκρίνιςθ ςε Ερώτθμα με α/α 28:
Σε ό,τι αφορά ςτον τρόπο θλεκτρονικισ καταχϊρθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ενδιαφερόμενων
οικονομικϊν φορζων ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ςχετικζσ τυγχάνουν οι οδθγίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ,
Ανάπτυξθσ & Υποςτιριξθσ Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου, όπωσ αναλυτικά παρατίκενται ςτο Εγχειρίδιο Θλεκτρονικισ Υποβολισ
Ρροςφοράσ και τα λοιπά ζγγραφα που είναι διακζςιμα ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page239.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fprod_ministry&wc.contextURL=/space
s/prod_ministry&_adf.ctrl-state=aggbdc6wq_190&_afrLoop=2079854227879735 .
2. Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. 17/2021 Διακιρυξθσ, πρόκειται να
αναρτθκοφν ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.),
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, όπου πρόκειται να είναι διακζςιμεσ ωσ
επιςυναπτόμενο αρχείο του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό -141471-, κακϊσ και ςτο διαδικτυακό
τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ
(www.ynanp.gr).
3. Συναφϊσ γνωρίηεται ότι ζπεται θ ανάρτθςθ εγγράφου παροχισ διευκρινίςεων επί των ερωτθμάτων
που τζκθκαν από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ για τουσ τεχνικοφσ όρουσ τθσ αρικ.17/2021
Διακιρυξθσ.
4. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.Ο Τπουργόσ

Ιωάννθσ Πλακιωτάκθσ
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕΩ ΕΗΔΗ):
ΟΤ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΣΗ ΑΡΙΘ. 17/2021 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. ΡΟΕΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΘ ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (….)
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΑΜΜΑΤΕΑ ΑΥΤΘΣ)

2. ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ «ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ»
3. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ/ ΕΙΔΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ Ε.Ρ. «ΥΡΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ» (ΕΥΔ/ΕΡ-ΥΜΕΡΕΑΑ)» / ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΟΜΕΑ
ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΜ1 –
ΚΟΝΙΑΘ 15 ΑΘΘΝΑ (ΜΕΣΩ ΕΡΙΤΕΛΙΚΘΣ ΔΟΜΘ ΕΣΡΑ/ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

ΑΔΑ: 93ΒΞ4653ΠΩ-ΝΨ0
ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.
2. Γρ.κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Ρ.&Ν.Ε.
3. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
5. Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ

7.
8.
9.
10.

Γρ. κ. Δ.Κ.Β’
Δ.Α.Ν.
ΔΙ.ΡΟ.Ρ. Β’
ο
ο
ΔΙ.Ρ.Ε.Α. 1 - 4

