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ΘΕΜΑ : «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2/2020 ΜΕ Α.Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 62773» 

 

Σε απάντηση νομίμως και εμπροθέσμως τεθέντων ερωτημάτων παρέχονται οι παρακάτω       

απαντήσεις. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

Στελέχωση ομάδας έργου  

Στη σελ. 4 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Η στελέχωση της ομάδας έργου αποτυπώνεται 

στο σχετικό πίνακα του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης. Κατά την υποβολή της προσφοράς 

δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών για την απόδειξη πλήρωσης του παρόντος 

κριτηρίου. Τα σχετικά παραστατικά υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά τη 

διαδικασία κατακύρωσης».  

Ερωτήματα:   

1. Στην Τεχνική Προσφορά που θα υποβληθεί από τον οικονομικό φορέα, θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι πίνακες Ι, ΙΙ του παραρτήματος IV;   

2. Αντίστοιχα, στην Τεχνική Προσφορά που θα υποβληθεί, θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία των βιογραφικών της ομάδας έργου σύμφωνα με τα 

υποδείγματα βιογραφικών στη σελ. 87 της διακήρυξης;   
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3. Εάν δεν απαιτείται η συμπλήρωση των παραπάνω στη φάση της υποβολής, με ποιον 

τρόπο θα περιγράφεται στην τεχνική προσφορά η στελέχωση της προτεινόμενης 

ομάδας έργου; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: 

1. Αναλυτική διακήρυξη, παρ. 2.2.6 Β «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»: «Κατά την 

υποβολή της προσφοράς δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών για την απόδειξη πλήρωσης 

του παρόντος κριτηρίου. Τα σχετικά παραστατικά υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο 

κατά τη διαδικασία κατακύρωσης» 

 

2. Αναλυτική διακήρυξη, παρ. 2.2.6 Γ «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»: «Κατά την 

υποβολή της προσφοράς δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών για την απόδειξη πλήρωσης 

του παρόντος κριτηρίου. Τα σχετικά παραστατικά υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο 

κατά τη διαδικασία κατακύρωσης». 

 

3. Αναλυτική διακήρυξη, παρ. 2.2.6 Β «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»: «Ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει για το έργο προσωπικό επαρκές σε πλήθος και ειδικότητες. Η 

προτεινόμενη Ομάδα Έργου θα αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ άτομα (8) πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

και συγκεκριμένα: Δύο (2) Μηχανικούς με εμπειρία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 

εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να έχει εμπειρία και σε θέματα που αφορούν στα 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Έναν (1) νομικό, έναν (1) Αναλυτή Επιχειρησιακών Διαδικασιών, δύο 

(2)  Μηχανικούς Λογισμικού, έναν (1) ειδικό πληροφορικής, έναν (1) μεταφραστή από ελληνικά σε 

αγγλικά.»  

Οι απαιτήσεις στελέχωσης δεν συμπεριλαμβάνουν ονομαστική αναφορά των μελών της Ομάδας 

Έργου αλλά τους ρόλους αυτών. Βλ και παρ. 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» ως 

προς τα βαθμολογούμενα κριτήρια: «Κ3. Την οργάνωση και αποτελεσματικότητα του σχήματος 

διοίκησης και υλοποίησης του Έργου και ειδικότερα ως προς τους ρόλους και τα καθήκοντα των 

μελών της ομάδας έργου σε σχέση με τα παραδοτέα, την κατανομή του προσφερόμενου 

ανθρωποχρόνου στα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα». 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: 

Ένωση οικονομικών φορέων  

Στην παράγραφο 2.4.1. αναφέρεται: «Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 

προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.»  

Ερωτήματα:   

1. Η νόμιμη εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της ένωσης με ποιον τρόπο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί;  
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2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης μπορεί να υπογράφει ηλεκτρονικά όλα τα σχετικά 

αρχεία (τεχνική, οικονομική προφορά) εκ μέρους της ένωσης; 

3. Με πια διαδικασία υποβάλλεται, εάν απαιτείται, η νόμιμη εξουσιοδότηση; Θα πρέπει 

να αναρτηθεί στο φάκελο δικαιολογητικά – τεχνική προσφορά;  

4. Ο προσδιορισμός της έκτασης και του είδους της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης 

πρέπει να γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των οικονομικών φορέων;  Εάν αυτό 

απαιτείται, με πια διαδικασία υποβάλλεται το συμφωνητικό αυτό; Θα πρέπει να 

υποβληθεί ξεχωριστά στο πλαίσιο του φακέλου δικαιολογητικών – τεχνικής 

προφοράς ή θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του αρχείου της τεχνικής 

προσφοράς;   

5. Μπορεί το ιδιωτικό συμφωνητικό να είναι μόνο ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο από 

κάθε μέλος της ένωσης;   

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: 

1. Με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο ανάλογα με τη φύση, τη νομική μορφή και το 

καθεστώς που διέπει τα μέλη της ένωσης. 

 

2. Αναλυτική διακήρυξη, παρ. 2.4.1 «Γενικοί όροι υποβολής προσφορών»: «Η ένωση 

οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 

την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.» 

 

3. Δεν απαιτείται ανάρτηση.  Αναλυτική διακήρυξη παρ. 2.2.8.1 «Προκαταρκτική 

απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών»: «Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς α. δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των της παρούσης 

(2.2.4,.2.2.5, 2.2.6), προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα  ΙΙ το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.» Τα στοιχεία 

δηλώνονται στο σχετικό Μέρος ΙΙ, Β του ΤΕΥΔ. Τα σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης 

θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς και να 

προσκομισθούν κατά το στάδιο κατακύρωσης. 

 

4. Με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο ανάλογα με τη φύση, τη νομική μορφή και το 

καθεστώς που διέπει τα μέλη της ένωσης. Δεν απαιτείται ανάρτηση.  Αναλυτική 

διακήρυξης παρ. 2.2.8.1 «Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών»: 

«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α. δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των της παρούσης (2.2.4,.2.2.5, 2.2.6), προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 

από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
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(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα  ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986». Τα στοιχεία δηλώνονται στο σχετικό Μέρος ΙΙ, Α και Β του ΤΕΥΔ. 

Το αποδεικτικό συνεργασίας των οικονομικών φορεων θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ 

κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς και να προσκομισθεί κατά το στάδιο 

κατακύρωσης. 

 

5. Ναι, από τους έχοντες την αρμοδιότητα υπογραφής και εκπροσώπησης των μελών 

της ένωσης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: 

Εκπαιδευτικό υλικό  

Ερώτημα: Το ενδεικτικό προτεινόμενο υλικό για τους χημικούς παράγοντες για το 

παραδοτέο Π4 θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αρχείου της τεχνικής 

προσφοράς ή μπορεί να υποβληθεί και σε ξεχωριστό αρχείο στο φάκελο 

δικαιολογητικά – τεχνική προσφορά;  

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: 

Είτε στο σώμα του αρχείου είτε ως συνημμένo παράρτημα αυτού. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: 

Εγγύηση συμμετοχής  

Ερωτήματα:   

1. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

υποβάλλει εγγύηση συμμετοχής στο ποσοστό που του αναλογεί;  

2. Μπορεί ένας οικονομικός φορέας να καλύψει το ποσό της εγγύησης ενός άλλου 

φορέα της ένωσης;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4: 

Αναλυτική διακήρυξη παρ 2.2.2.1.: «Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00€). Υπόδειγμα εγγυητικής 

επιστολής παρέχεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.» Είναι δυνατή η 

έκδοση μίας ή περισσότερων εγγυητικών επιστολών κατ΄επιλογή των μελών της ένωσης. 

Αντιστοίχως διαμορφώνεται η κάλυψη του ποσού της εγγύησης. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 5: 

Πληρωμή αναδόχου  

Ερώτημα : Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται αναλογικά σε κάθε μέλος 

της ένωσης στο ποσοστό που προβλέπεται στη μεταξύ τους συμφωνία ή συνολικά 

στον εκπρόσωπό της; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5: 

Αναλυτική διακήρυξη, παρ. 2.4.1.: «Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης…» 

  

ΕΡΩΤΗΜΑ 6 

Ανάπτυξη Ψηφιακών Εργαλείων και Υπηρεσιών  

Στην ενότητα 2.1.2. της διακήρυξης, αναγράφεται «Περαιτέρω ο ανάδοχος δεσμεύεται για τη 

δυνατότητα επαναφοράς του εξυπηρετητή του ιστοτόπου σε περίπτωση βλάβης ή 

παραβίασης του σε λειτουργική κατάσταση εντός 48 ωρών από τη στιγμή που θα αναφερθεί 

το πρόβλημα.». Επίσης στην ίδια ενότητα, στην παράγραφο Β.6., αναφέρεται «Θα πρέπει να 

έχει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες:   

 •  Διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων (Microsoft Access)….»  

Ερωτήματα:   

1. Για πόσο χρονικό διάστημα μετά την οριστική παράδοση του έργου, ο ανάδοχος έχει 

την υποχρέωση να επαναφέρει τον εξυπηρετητή σε λειτουργική κατάσταση εντός 48 

ωρών;  

2. Είναι υποχρεωτική η χρήση της τεχνολογίας-λογισμικού «Microsoft Access»;  

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 

1. Αναλυτική διακήρυξη, παρ. 4.1 «Εγγύηση καλής λειτουργίας»:  «Μετά την παραλαβή 

των υπηρεσιών και προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ύψους 5% 

της συμβατικής αξίας του τμήματος 2, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία 

κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας  των 

παρασχεθεισών εφαρμογών. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής και 

διάρκεια ισχύος ενός έτους και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, 

αποκατάσταση ζημιών κλπ.» 
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2. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλη τεχνολογία προκειμένου να είναι δυνατή η 

χρήση της βάσης δεδομένων από τους αρμόδιους υπαλλήλους με τη χρήση των Η/Υ 

που διαθέτουν, χωρίς επιπλέον απαιτήσεις προμήθειας υλικού ή/και αδειών. 

 

ΑΙΤΗΜΑ 

Αίτημα Παράτασης Προθεσμιών του Διαγωνισμού  

Δεδομένων:   

α) του πλήθους και της σημασίας των ανωτέρω ερωτημάτων όπως και   

β) του σφάλματος που υπάρχει στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού  

(http://www.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/result_search_page.jspx) (ενότητα ‘Συνημμένα 

Αρχεία’ Παράρτημα 1, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα) όπου το εν λόγω Παράρτημα 1 

διαφέρει από το Παράρτημα 1 του τεύχους διακήρυξης 

(https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12368.pdf)  και με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση και 

προετοιμασία όλων των υποψηφίων, υποβάλλεται αίτημα παράτασης όλων των προθεσμιών κατά 

2 εβδομάδες.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Αναλυτική διακήρυξη, παρ. 2.1.3 «Παροχή διευκρινίσεων»:  «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4)  ημέρες πριν από την προθεσμία 

που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 

ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.» 

Παράταση είναι δυνατόν να δοθεί εφόσον συντρέχει κάποιος από τους ανωτέρω, ρητώς 

οριζόμενους στην αναλυτική διακήρυξη και στο άρθρο 121 παρ.5 του ν.4412/16, λόγους. 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν, όπως διαφαίνεται και από την εισαγωγή αυτών, 

περιέχονται, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήδη στο κείμενο της διακήρυξης και δεν είναι 

σημαντικές για την προετοιμασία των προσφορών καθώς δεν προσθέτουν νέα στοιχεία ή δεδομένα.  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σελ. [7] 
   

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 1.α: 

«Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες 

προθεσμίες: 

α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την Αναθέτουσα 

Αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο προηγούμενο 

εδάφιο, οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη 

των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ».  

Η σχετική αναλυτική διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 14.05.2020 ενώ η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15.06.2020, δίνεται συνεπώς προθεσμία 31 ημερών, 

διπλάσια της κατ΄ελάχιστον απαιτούμενης. 

Σχετικά με την ύπαρξη σφάλματος που προκύπτει από την ανάρτηση του Παραρτήματος Ι σε μορφή 

word, σημειώνεται ότι η ενέργεια αυτή δεν σχετίζεται με υποχρέωση της αναθέτουσας και ουδόλως 

επηρεάζει τη διαδικασία του διαγωνισμού αφού στην αναλυτική διακήρυξη περιέχεται ορθώς το 

κατάλληλο Παράρτημα Ι. 

Η ανάρτηση σκοπό έχει τη διευκόλυνση των υποψηφίων στην άντληση στοιχείων, γεγονός το οποίο 

είναι δυνατόν και από αυτό καθαυτό το αρχείο της αναλυτικής διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση, και 

προκειμένου να διευκολυνθούν έτι περαιτέρω οι υποψήφιοι, αναρτήθηκε σε μορφή word και το 

ορθό Παράρτημα Ι. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν συντρέχει κανένας λόγος εκ του οποίου να απαιτείται  παράταση της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών και ως εκ τούτου ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 449/13.05.2020, 

ΑΔΑΜ: 20PROC006707375 απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο 
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