
 

 

 
Αριθμ. Πρωτοκ. : 3501 

Αθήνα   31.7.2020 
 

 
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Σύναψη 
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία 
Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης Προώθησης Εξαγωγών», με αριθμό 
Διακήρυξης 03/2020 
 
 
Αναφορικά με την Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε τις παρακάτω 
απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα. 
 
Ερώτηση 1.  Ωστόσο όταν εισάγουμε το xml αρχείο που υπάρχει στα έγγραφα του Διαγωνισμού 

σε αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση, παρατηρούμε ότι δε μπορούμε να εξάγουμε το αρχείο αν 

δεν συμπληρωθούν όλα τα πεδία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πεδία όπως η ενότητα Β του μέρους 

ΙV «Κριτήρια Επιλογής» που αφορά την οικονομική επάρκεια στην οποία, περιλαμβάνονται 

στοιχεία όπως ο Ειδικός Κύκλος Εργασιών, ο οποίος δεν απαιτείται από την Προκήρυξη. 

Επιπλέον, ολόκληρη η συγκεκριμένη ενότητα δεν κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθεί από 

Οικονομικούς Φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηριζόμαστε, καθώς δε μας παρέχουν 

χρηματοοικονομική στήριξη.  Προκειμένου να εξάγουμε το xml όπως το επιθυμούμε, μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά site της ΕΕ; Εάν όχι πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε 

ηλεκτρονικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο link του Prometheus;  

Aπάντηση:  Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ υπό τον τίτλο «Ειδικά 

θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»:  

«Ως προς το ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς δύνανται, μέσω της πλατφόρμας της Ε.Ε., να το 

συμπληρώσουν: 

  είτε μέσω της λειτουργικότητας «Εισαγωγή ΕΕΕΠ», μέσω της οποίας 

τηλεφορτώνουν (upload) το ήδη διαμορφωμένο από την αναθέτουσα αρχή ΕΕΕΣ 

και, εν συνεχεία, το συμπληρώνουν 

  είτε μέσω της λειτουργικότητας «Δημιουργία απάντησης», μέσω της οποίας 

διαμορφώνουν εξ αρχήςτο ΕΕΕΣ, επιλέγοντας και συμπληρώνοντας τα 

απαιτούμενα για την εκάστοτε διαδικασία πεδία, με βάση τους όρους των 

εγγράφων της σύμβασης. » 

 

Επισημαίνεται ότι δια της παρούσης αναρτάται επικαιροποιημένο ΕΕΕΣ, το οποίο καλούνται να 

συμπληρώσουν προσηκόντως οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς.  

 

 



 

 

 Ερώτηση 2. Το xml αρχείο ΕΕΕΣ περιλαμβάνει και το μέρος V «Περιορισμός του αριθμού των 

πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων» το οποίο έχει στις επεξηγήσεις του τον 

παρακάτω όρο: «Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον». Αυτό το πεδίο 

πρέπει να συμπληρωθεί ή δεν αφορά τον Διαγωνισμό;  

Απάντηση: Το ως άνω πεδίο δεν αφορά την υπό κρίση ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ 

τούτου, δεν συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 

Ερώτηση 3. Όσον αφορά τα Πιστοποιητικά ISO που απαιτούνται από το Διαγωνισμό, πρέπει να 

τα αναφέρουμε σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο του ΕΕΕΣ και αν ναι, τότε σε ποιο πεδίο ακριβώς;  

Απάντηση: Αρκεί η συμπλήρωση της γενικής ένδειξης για τα κριτήρια επιλογής. 

 

 Ερώτηση 4η:   Σύμφωνα με τον όρο 2.4.5  της 3/2020 Διακήρυξης ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών πρέπει να είναι 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Επίσης με βάση τον όρο 2.2.2.1 (τελευταίο εδάφιο) η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον για 30 μέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5.   

 Στην υπ’ αριθμ. 3/2020 Διακήρυξη ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είχε 

ορισθεί η 15η Ιουλίου 2020, ενώ ως ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού η 21η Ιουλίου 2020.   

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3050/07.07.2020 απόφαση παράτασης Σας ορίσθηκε νέα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 31η Ιουλίου 2020 και μετατέθηκε η ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού για την 01.09.2020.  

 Εν συνεχεία με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3390/27.07.2020 απόφαση Σας ορίσθηκε νέα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών η 10η Αυγούστου 2020, χωρίς περαιτέρω να παραταθεί η 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Επιπλέον με την εν λόγω από 27.07.2020 απόφαση 

Σας ορίσθηκε επί λέξει ότι (η υπογράμμιση δική μας) «οι προσφορές των ενδιαφερόμενων  

οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν επί ποινή απαραδέκτου εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής η οποία θα γίνει αποδεκτή είτε αναφέρεται στη νέα καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών (10.08.2020) είτε αναφέρεται σε καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών (31.07.2020), υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις ο χρόνος 

ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι συμβατός με την ως άνω νέα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ενδιαφερόμενων 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να συνάδει με τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, ήτοι την 10η Αυγούστου 2020». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε  (α) Επιβεβαιώστε μας ότι θα γίνουν αποδεκτές 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την 31.07.2020,  (β) Επιβεβαιώστε μας ότι η ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού παραμένει η 01.09.2020,  (γ) Διευκρινίστε μας αν για την διάρκεια ισχύος των 

προσφορών και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα ληφθεί υπόψη η νέα καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών (10.08.2020) ή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο  2.4.5  και 2.2.2.1 (τελευταίο εδάφιο) της Διακήρυξης.   



 

 

Απάντηση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Απόφαση 3390/20 παράτασης «Σημειώνεται ότι οι 

προσφορές των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων θα πρέπει να περιλαμβάνουν επί ποινή 

απαραδέκτου εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία θα  γίνει αποδεκτή είτε αναφέρεται  στη  

νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (10.08.2020)  είτε αναφέρεται σε 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (31.07.2020), υπό την αναγκαία προϋπόθεση 

ότι  και στις δύο περιπτώσεις ο χρόνος ισχύος της  εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  είναι 

συμβατός με την ως άνω νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος 

των προσφορών ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων   θα πρέπει να συνάδει με τη νέα 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 10η Αυγούστου 2020». 

Επιβεβαιώνουμε ότι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι προγραμματισμένη για 

την 01η.09.2020. 

Οι όροι 2.4.5  και 2.2.2.2 της οικείας διακήρυξης δεσμεύουν τόσο την Αναθέτουσα Αρχή, όσο 

και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και ουδόλως έχουν τροποποιηθεί. 

Ερώτηση 5η: Παρακαλούμε θα θέλαμε να μας επιβεβαιώστε ότι:  (α) Σε συμφωνία με τα 

οριζόμενα στον όρο 2.2.6 της διακήρυξης του Διαγωνισμού και τη διατύπωση του σημείου Γ του 

μέρους IV του ΕΕΕΣ (κριτήρια επιλογής), στο οποίο απαιτείται η περιγραφή των εκτελεσθέντων 

και ολοκληρωθέντων επιτυχώς κατά την τελευταία πενταετία από τον οικονομικό φορέα έργων 

και στο πεδίο ποσό αρκεί η δήλωση ότι τα έργα αυτά έχουν συνολική άξια πάνω από 200.000 

(χωρίς ΦΠΑ) ως άθροισμα.  

Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. 

 (β) Στον πίνακα συμβάσεων της παραγράφου Β4 του όρου 2.2.9.2 της διακήρυξης του 

Διαγωνισμού (αποδεικτικά μέσα που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος), ή όποτε 

άλλοτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οικονομική αξία προ ΦΠΑ των έργων αυτών 

μπορούν να δηλωθούν ως εμπιστευτικές πληροφορίες, που εμπίπτουν στην έννοια του 

οικονομικού – εμπορικού απορρήτου κατ’ άρθρο 21 του νόμου 4412/2016.   

Απάντηση: Δεν φαίνεται κατ’ αρχήν δυνατή η επίκληση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 

4412/2016 περί εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, για την απόδειξη του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα των αιτηθέντων στοιχείων, απαιτείται η εκ μέρους του ενδιαφερόμενου 

οικονομικού φορέα ρητή αναφορά των σχετικών διατάξεων νόμου ή των διοικητικών πράξεων 

που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα των συγκεκριμένων πληροφοριών. 

 (γ) Στον πίνακα συμβάσεων της παραγράφου Β4 του όρου 2.2.9.2 της διακήρυξης του 

Διαγωνισμού (αποδεικτικά μέσα που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος) ή όποτε 

άλλοτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και αποκλειστικά ως προς τη στήλη/ στοιχείο του 

πίνακα που αφορά την οικονομική αξία εκάστου εκτελεσθέντος και ολοκληρωμένου έργου, ο 

υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να μην αναφέρει την αξία ορισμένων εκ των καταχωρηθέντων 

στον πίνακα συμβάσεων, που τεκμηριώνουν την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, 

αρκεί να μπορεί να αποδείξει ότι η αναγραφόμενη στον πίνακα αυτόν ή η δηλωθείσα κατ’ άλλο 

χρονικό σημείο προς την Αναθέτουσα Αρχή συνολική αξία των λοιπών έργων τεκμηρίωσης της 

τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας είναι τουλάχιστον 200.000,00 (προ ΦΠΑ) ως 

άθροισμα, όπως προβλέπει το κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης.    



 

 

Απάντηση: Η συμπλήρωση όλων των πεδίων του οικείου πίνακα είναι κατ’ αρχήν υποχρεωτική 

για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 

 

 

 
 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
 
 
 
  


