ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αθήνα, 22/1/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρωτ.:

8769

ΘΕΜΑ : «Παροχή διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για το έτος 2019 «Ι. «Συντήρησης, υποστήριξης και
επέκτασης των Πληροφοριακών Συστημάτων», ΙΙ. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης
πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), και Business
Continuity Plan (B.C.P.) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΙΙΙ. «Υποστήριξης και λειτουργίας της απαραίτητης
πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και IV. Πρόσθετων Υπηρεσιών»
Σχετ. : Η υπ’ αριθμ. 2910/9-1-19 διακήρυξη του διαγωνισμού (με αριθμό συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ
66600)
Για λόγους διαφάνειας, ισότιμης μεταχείρισης και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων για
συμμετοχή στον εν θέματι διαγωνισμό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη,
αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΕΣΗΔΗΣ οι διευκρινήσεις στα ερωτήματα που
υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ μέχρι σήμερα από τους ενδιαφερόμενους.
Ειδικότερα :
Ερώτημα 1
Στο μέρος Α της Διακήρυξης, Κεφάλαιο 1 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», υποκεφάλαιο 1.5, «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
παράγραφος 1 «Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης» (σελ. 9, 10) αναφέρεται:
«Το Ε.Ε.Ε.Σ όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν και υπογράφουν :... β) Ο
Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.»
Ωστόσο πιο κάτω (πριν την παρ. 2), αναφέρει ότι: «Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα
από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε
άτομο πρέπει να υπογράψει το ίδιο (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα....»
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, η τελευταία εκπροσωπείται από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Αρκεί η δική του υπογραφή (όπως προβλέπεται στην τελευταία
παράγραφο) ή χρειάζεται να υπογραφεί από όλα τα μέλη του ΔΣ, όπως προβλέπεται στο σημείο β;
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Απάντηση 1
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες

του

Παραρτήματος

1.

Στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες
για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας
eΕΕΕΣ.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα (Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ.
13 του ν. 4497/2017) ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν (επισημαίνεται ότι η
ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που
αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017).
Ερώτημα 2
Στο Α μέρος της Διακήρυξης, Κεφάλαιο 1.6.7, στο σημείο Β Μέλη Ομάδας Έργου, προβλέπεται
ότι: «... Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμο προσωπικό του
Προσφέροντος, υποβάλλεται δήλωση συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του
παρόντος έργου και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού....», παρακάτω δε
αναφέρεται : «Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα θα
πρέπει να καταθέσει Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, από
τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η
εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα κλπ...» . Τέλος πιο κάτω αναφέρεται ότι :
«Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με
απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος
Ανάδοχος. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Οι παραπάνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον
ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση...»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η φράση "δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων" αφορά στον έλεγχο όσων αναφέρονται στα βιογραφικά σημειώματα ή
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στις δηλώσεις αποδοχής των όρων του διαγωνισμού από τα μέλη που δεν είναι υπάλληλοι της
εταιρείας.
Απάντηση 2
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας όλων των
παραπάνω στοιχείων που αναφέρονται στις προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό.
Ερώτημα 3
Στο Μέρος Α της Διακήρυξης, Κεφάλαιο 1.6 «Τεχνική Προσφορά», παράγραφος 1.6.6 «Αναγκαίες
ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όρια τους», σημεία Α. και Β., σελ. 15,
αναφέρετε: «Α. Υποβολή δημοσιευμένων Ισολογισμών των τριών τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων (2016,2017,2018) στις περιπτώσεις που η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα
με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας εγκαταστάσεώς τους….» και «Β. Δήλωση του μέσου
κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018)
μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς ΦΠΑ….»
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εταιρεία μας, μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης των
προσφορών, δεν υποχρεούται να έχει δημοσιεύσει ισολογισμό για την διαχειριστική χρήση του
2018, ούτε να διαθέτει στοιχεία του μέσου κύκλου εργασιών για την διαχειριστική χρήση του 2018.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν μπορούμε να υποβάλουμε ισολογισμούς και δήλωση μέσου
κύκλου εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων 2015 – 2016 – 2017.
Απάντηση 3
Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, παρ. 4 «Η οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια του οικονομικού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄. Εάν
ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο».
Ως εκ τούτου μπορούν να υποβληθούν και θα γίνουν δεκτά στο διαγωνισμό στοιχεία ισολογισμών
και κύκλοι εργασιών για τα έτη 2015, 2016 και 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από OURANIA-THEMIS
KOUVELA
Ημερομηνία: 2019.01.22
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