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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. 
Ποιός είναι ο συνολικός αριθμός των εσωτερικών χρηστών των φορέων που προβλέπεται να 
προσπελαύουν το σύστημα (Υπουργείο Εξωτερικών και της Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & 
Εξαγωγικού Εμπορίου - Enterprise Greece); Ο αριθμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 
κοστολόγηση των αδειών λειτουργίας του έργου.   
 
Απάντηση:  
Μία ενδεικτική αλλά μη δεσμευτική προσέγγιση  του εκτιμώμενου πλήθους των εσωτερικών 
χρηστών ανέρχεται στα 300 στελέχη. Υπογραμμίζεται ότι η ως άνω προσέγγιση ουδόλως 
δεσμεύει την Enterprise Greece και ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει οιαδήποτε αξίωση 
από την ενδεχόμενη αυξομείωση των ως άνω στοιχείων. 
 
 
Ερώτηση 2.  
Ποιος είναι ο αναμενόμενος αριθμός εξωτερικών χρηστών οι οποίοι θα έχουν 
εξατομικευμένη πρόσβαση στο σύστημα με ίδιους λογαριασμούς, ανεξαρτήτως τρόπου 
ταυτοποίησης; Ο αριθμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την κοστολόγηση των αδειών 
λειτουργίας αλλά και την επιλογή τεχνολογιών του έργου.  
 
Απάντηση : 
Μία ενδεικτική αλλά μη δεσμευτική προσέγγιση  του εκτιμώμενου πλήθους των εξωτερικών 
χρηστών, που θα συνδέονται ταυτόχρονα ανέρχεται σε: 500 Εξαγωγείς Ελληνικών προϊόντων, 
1500 ενδιαφερόμενοι αγοράς προϊόντων από Έλληνες εξαγωγείς, 100 διαπιστευμένοι χρήστες 
απομακρυσμένων συστημάτων και  5000  Συνδρομητές  
Ο  εκτιμώμενος  ρυθμό αύξησης των παραπάνω χρηστών 15-20%  ετησίως, με εκτίμηση 
διπλασιασμού των χρηστών στη πενταετία  
Υπογραμμίζεται ότι η ως άνω προσέγγιση ουδόλως δεσμεύει την Enterprise Greece και ο 
ανάδοχος δεν δικαιούται να εγείρει οιαδήποτε αξίωση από την ενδεχόμενη αυξομείωση των ως 
άνω στοιχείων. 
 



 

 

 
Ερώτηση 3.  
Υφίσταται ανώτατο όριο ή προτιμώμενος στόχος ως προς τον αριθμό των εικονικών 
μηχανών οι οποίες μπορούν να διατεθούν για τις ανάγκες λειτουργίας των συστημάτων του 
έργου;  
 
Απάντηση:  
Το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε. παρέχει δυνητική ευελιξία στους 
πόρους που μπορεί να διαθέσει στο εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστημα.  
Ωστόσο η σωστή αξιοποίηση των πόρων αυτών, αποτελεί μείζον ζήτημα στρατηγικού 
σχεδιασμού.   
Σύμφωνα με το παραπάνω, επισημαίνεται ότι η ορθή χρήση πόρων (κατά συμμόρφωση των 
λειτουργικών προδιαγραφών) αποτελεί σημαντικό παράγοντα της τεχνικής αξιολόγησης της 
πρότασης.  
Επομένως, ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει και να τεκμηριώσει στην Τεχνική του 
Προσφορά την προτεινόμενη από αυτόν Αρχιτεκτονική του «ΕΠΣ-ΔΠΠΕΕ», σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού υποδομής του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ που θα απαιτηθεί για την 
εγκατάσταση του Συστήματος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης που 
εγγυώνται την μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του G-Cloud της ΚτΠ ΑΕ. Συγκεκριμένα: 

 Τον απαιτούμενο αριθμό υπολογιστικών πόρων (σε VMs), αναλύοντας κατά 
περίπτωση τις απαιτήσεις σε εικονικούς πυρήνες (vcores), μνήμη (RAM) και αποθηκευτικό 
χώρο (storage) 

 Το βέλτιστο, κατά τον υποψήφιο Ανάδοχο, λογικό σχήμα διασύνδεσης αυτών για την 
επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ασφάλειας και διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τις 
δυνατότητες των προσφερόμενων υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-
Cloud (load balancing, vmWare high availability). 

 Την δέσμευση ότι καλύπτονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της διακήρυξης με την 
προτεινόμενη υποδομή. 

 Πιθανές μελλοντικές δυνατότητες επέκτασης της προτεινόμενης λύσης (scale up/scale 
out), έτσι ώστε να γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προσφερόμενων 
υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud 

 
 
 
Ερώτηση 4.  
Στις περιοχές που αναφέρονται σε «προσωποποίηση» οι σχετικές προδιαγραφές 
παρατηρούμε ότι αναφέρονται σε «εξατομίκευση». Παρακαλούμε επαληθεύστε ότι έχει εκ 
παραδρομής χρησιμοποιηθεί ο όρος «προσωποποίηση». 
 
Απάντηση :  
Όπου στο κείμενο αναφέρονται οι όροι «προσωποποιημένο», «προσωποποιημένη»,  όπως πχ 
«προσωποποιημένο προφίλ», «προσωποποιημένη πληροφόρηση», «προσωποποιημένη 
πρόσβαση» νοούνται αντίστοιχα και οι όροι «εξατομικευμένο» και «εξατομικευμένη». 
 
 
 
 



 

 

Ερώτηση 5.  
Ο διαγωνισμός ζητάει οικονομικά στοιχεία 3 ετών (2017-2018-2019) . Αν δεν έχει 
κατατεθεί ακόμα ισολογισμός για το έτος 2019 (λήξη προθεσμίας 30/9) τότε: 
α) Μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των ετών 2016-2017-2018, που υπάρχουν 
ισολογισμοί αντ’ αυτού; 
β) Μπορεί να δηλωθεί ο κύκλος εργασιών του 2019 όπως θα εμφανίζεται στο έντυπο Ε3;  
Απάντηση : 
 
Απάντηση:   
Σύμφωνα με τον όρο 2.2.5 της οικείας διακήρυξης, για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, κρίσιμος είναι ο μέσος όρος των τριών 
(3) τελευταίων πριν το έτος της διενέργειας του διαγωνισμού, διαχειριστικών χρήσεων. 
Για εταιρείες των οποίων η διάρκεια κάθε διαχειριστικής χρήσης είναι από 1/09 έως 31/08 
εκάστου έτους, για την πλήρωση του κριτηρίου της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας ο μέσος όρος ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός προκύπτει από τις τρείς 
τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, ήτοι από τις διαχειριστικές χρήσεις (α) 01.09.2016 – 
31.08.2017,  (β)01.09.2017 – 31.08.2018 και (γ) 01.09.2018 – 31.08.2019.   
Για εταιρείες των οποίων η διάρκεια κάθε διαχειριστικής χρήσης είναι από 1/10 έως 30/09 
εκάστου έτους μπορεί να δηλωθεί ο κύκλος εργασιών του 2019, όπως θα εμφανίζεται στο 
έντυπο Ε9.  
 
 
 
Ερώτηση 6. 
 Σχετικά με τα έγραφα που αφορούν Υπεργολάβους ή Εξωτερικούς Συνεργάτες και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στην διακήρυξη αναφέρει ρητά ότι ο υποβάλλων οικονομικός 
φορέας υπογράφει ψηφιακά μόνο τα έγγραφα που έχει συντάξει ο ίδιος, θα πρέπει να 
κατατεθούν με ψηφιακή υπογραφή τα παρακάτω έγγραφα και αν ναι από ποιον φορέα; 
α) Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης 
β) Προφίλ και λοιπά συνοδευτικά ιδιωτικά των υπεργολάβων ή εξωτερικών συνεργατών. 
 
Απάντηση:   
Συμφώνα με τον όρο 2.4.2.5 της διακήρυξης « Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή 
του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  Στις 
περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 
σύμβασης. ». 
 
 
 
 
 



 

 

Ερώτηση 7.  
Τα πιστοποιητικά ISO μπορούν να κατατεθούν σε απλά φωτοαντίγραφα με, με επισύναψη 
σχετικής ΥΔ του Προσφέροντος ή είναι υποχρεωτική η κατάθεση θεωρημένων 
αντιγράφων από αρμόδια αρχή/δικηγόρο; 
 
Απάντηση:   
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
ασφαλείας της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  Πρότυπο πιστοποίησης 
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο καθώς και Πρότυπο 
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο που να βρίσκεται σε ισχύ. 
Τα αντίγραφα γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 
(Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης 
  
 
 
Ερώτηση 8.  
Χρειάζεται να αναφερθούν οι υπεργολάβοι με ποσοστό κάτω από 30% στο ΕΕΕΣ; Η 
διακήρυξη ζητάει να αναφερθούν στην Τεχνική Προσφορά αλλά δεν αναφέρεται ρητά για 
το αν θα πρέπει να αναγραφούν και στο ΕΕΕΣ.  
 
Απάντηση: 
Σύμφωνα με τον όρο 4.4.3 της διακήρυξης : «Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 
και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της 
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. ». 
Προκειμένου να διασφαλισθεί το ως άνω ωφέλιμο αποτέλεσμα, το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται από 
όλους τους υπεργολάβους, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής (βλ. υπ΄ αριθμ. 23/2018 
Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ).  
 
 
 
Ερώτηση 9. 
 Αναφορικά με την παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» και συγκεκριμένα στην απαίτηση 
Β.4. αναφέρεται « […] β) Ο υποψήφιος Ανάδοχος αναφορικά με το 2.2.6 γ οφείλει να αποδείξει 
την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση Συμμετοχής καταθέτοντας με την προσφορά του τα 
ακόλουθα στοιχεία Τεκμηρίωσης:  
• Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου  
• Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου  
• Πίνακα των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου  



 

 

  
Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V, όλων των 
μελών της Ομάδας Έργου από τα οποία να αποδεικνύονται οι παραπάνω προϋποθέσεις»  
Αντιστοίχως στην παράγραφο 2.4.3.1 «Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» αναφέρεται «[…] Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των 
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) 
την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.»  
Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς υποβάλλονται μόνο 
τα δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3.1, ενώ όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.9.2 
σύμφωνα με την παρ. 3.2 – Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου 
υποβάλλονται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα για την υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
 
Απάντηση:   
Επιβεβαιώνεται ότι κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς υποβάλλονται μόνο τα 
δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3.1, ενώ όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.9.2 
σύμφωνα με την παρ. 3.2 – Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου 
υποβάλλονται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα για την υποβολή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Υπενθυμίζεται δε ότι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, 
αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 
(Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήριες Οδηγίες 15  και 23 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
 
 
 
 «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
 
 
 
 
 


