
 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 1441 

 

 

 

 

Προς:  Όλους τους Ενδιαφερόμενους 

 

 

Θέμα:  Απάντηση σε διευκρινίσεις επί της με Αρ. Πρωτοκόλλου 1251/27.10.2020 

Διακήρυξης Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

«Παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών εξειδικευμένης 

υποστήριξης», κωδικός ΕΠΣΕΤΑΚ0201. 

 

1. Αίτημα παροχής διευκρίνισης:  

1.1. “Στη σελ. 17, παράγραφος 2.2.3.5 αναφέρεται: «Αποκλείεται, επίσης, 

οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός 

λόγος αποκλεισμού). {Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα}»  

1.2. Επιπλέον, στη σελ. 18, παράγραφος 2.2.3.8, αναφέρεται: «Αποκλείεται, 

επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός 

λόγος αποκλεισμού).»  

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ο αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού δεν έχει 

εφαρμογή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.” 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι ο αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού δεν έχει 

εφαρμογή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία. 

 

2. Αίτημα παροχής διευκρίνισης:  

2.1 “Στη σελ. 31, παρ. 3.2 αναφέρεται: «Μετά την αξιολόγηση των 

προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 

να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (…) όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 (…)». 

2.2 Στη 24, παράγραφος 2.2.9.2 (Αποδεικτικά Μέσα), σημείο Β.9 

αναφέρεται: «Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 

στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό. Η δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλό μέσο. Επίσης 

και αυτοί οι φορείς καταθέτουν συμπληρωμένο ΕΕΕΣ με ποινή 

αποκλεισμού.» 



2.3 Επιπλέον, στη σελ. 20, παράγραφος 2.2.9.1 αναφέρεται: «Προς 

προκαταρτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δε 

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

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ)…» 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ΕΕΕΣ τυχόν τρίτου φορέα στον οποίο στηρίζεται ο 

υποβάλλων την προσφορά θα προσκομισθεί μόνο κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς και όχι στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης”. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται  ότι το ΕΕΕΣ τυχόν τρίτου φορέα στον οποίο 

στηρίζεται ο υποβάλλων την προσφορά θα προσκομισθεί μόνο κατά 

το στάδιο υποβολής της προσφοράς και όχι στο στάδιο υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

3. Αίτημα παροχής διευκρίνισης:  “Στη σελ. 18, παρ. 2.2.6 αναφέρεται: «Να 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία επτά (7) έτη πέντε έργα (…) τις 

κάτωθι περιοχές: 

i. Υπηρεσίες διαμόρφωσης ή διαχείρισης καταλόγου υπηρεσιών πληροφορικής σε 

δημόσιους φορείς ή οργανισμούς  

ii. Αξιολόγηση ασφαλείας πληροφοριών (IT Security Assessment) ή/και Ανάλυση 

επικινδυνότητας (Risk Analysis) ή/και Πολιτικές/διαδικασίες Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συστημάτων σε δημόσιους φορείς ή οργανισμούς  

iii. Υπηρεσίες αξιολόγησης χρηστικότητας ιστοτόπων (web sites) ή portals 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε δημόσιους φορείς ή οργανισμούς  

iv. Υπηρεσίες μετάβασης συστημάτων σε περιβάλλον εικονοποιημένο ή cloud σε 

δημόσιους φορείς ή οργανισμούς  

v. Υπηρεσίες τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης ενταγμένων Πράξεων σε 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, δημοσίων φορέων ή οργανισμών που να 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υποστήριξη σε παρακολούθηση υλοποίησης ή 

πιστοποίηση υλοποίησης φυσικού/οικονομικού αντικειμένου ή ελέγχους 

αποδοχής ή/και ελέγχους ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων ή/και 

υποδομών ΤΠΕ (διενέργεια ή συμμετοχή ή συντονισμός ή εμπειρογνωμοσύνες) 

τρίτων αναδόχων.»  

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η αναφορά "ή οργανισμούς" αναφέρεται και σε 

Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα (Ιδιωτικές Εταιρείες). 

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι το επίθετο «δημόσιους» συνοδεύει τις λέξεις 

φορείς και οργανισμούς. Επομένως δεν περιλαμβάνει Ιδιωτικές 

Εταιρείες. Περιλαμβάνει φυσικά ΝΠΙΔ και Εταιρείες που ανήκουν 

στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 

4. Αίτημα παροχής διευκρίνισης:  

4.1 Στη σελ. 83, Παράρτημα ΙΙ - ΕΕΕΣ αναφέρεται: «Ετήσιος (“ειδικός”) 

κύκλος εργασιών». 

4.2 Επιπλέον, στη σελ. 85, Παράρτημα ΙΙ - ΕΕΕΣ αναφέρεται: «Αριθμός 

Διευθυντικών στελεχών». 

4.3 Τέλος, στη σελ. 87, Παράρτημα ΙΙ - ΕΕΕΣ αναφέρεται: «Πιστοποιητικά 

από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης». 



Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως το σύνολο των παραπάνω πεδίων του ΕΕΕΣ δεν 

απαιτείται να συμπληρωθούν, καθώς δεν απαιτούνται από την διακήρυξη τα 

παραπάνω στοιχεία. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνουμε πως το σύνολο των παραπάνω πεδίων του ΕΕΕΣ 

δεν απαιτείται να συμπληρωθεί, καθώς δεν απαιτούνται από την 

διακήρυξη τα παραπάνω στοιχεία. 

 

 

 

 

 

Δρ Εύη Σαχίνη 

 

 

Διευθύντρια ΕΚΤ 
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