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Αθήνα, 06-04-2021
Αριθμ. Πρωτ: 89
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΔ
Μονάδα Β - «Παρακολούθησης Δράσεων &
Υλοποίησης Έργων»
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ.
: 115 26
Πληροφορίες : Π. Χαχής
e-mail
: pxaxis@mou.gr
Τηλέφωνο
: 210-69.30.457
FAX
: 210-69.30.451

ΘΕΜΑ: «Νέες Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το
Υποέργο 4 «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της
Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου»
(ΟΠΣ: 5045263) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 106381).»
Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της αριθμ. 48/26-02-2021 Διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 121 του ν.4412/2016, διευκρινίζονται τα εξής:
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ
Α/Α

ΑΡΘΡΟΠΑΡΑΓΡ.
Ή
ΠΑΡΑΡΤ
ΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1.

παρ. 3.2
(σελ. 30)

Στην διακήρυξη και στην παρ. 3.2 Πρόσκληση υποβολής Επιβεβαιώνεται ότι εκ παραδρομής αναφέρεται η παράγραφος
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά 2.2.9 αντί της παρ. 2.2.10.
προσωρινού αναδόχου αναφέρεται : « […] και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών ……όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.
της παρούσας διακήρυξης […]».
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται η
παράγραφος 2.2.9 αντί της παρ. 2.2.10.

2.

παρ.
2.2.8
(σελ.19)

Στην διακήρυξη και στην παρ. 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα
τρίτων, αναφέρεται : «Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον
αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής
δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. […]».
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι εκτός της παραπάνω
αιτούμενης δέσμευσης δεν απαιτείται να υποβληθεί ΤΕΥΔ από

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων
οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις
απαιτούμενες πληροφορίες, για κάθε ένα από τους σχετικούς
φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται.
Το σύνολο των ΤΕΥΔ των τρίτων, στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, συνυποβάλλονται από τον
προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου (φυσικού ή
ηλεκτρονικού) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Το χωριστό ΤΕΥΔ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
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τον τρίτο π.χ. εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος θα είναι μέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του
της ομάδας έργου
ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το
χωριστό ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν.
3.

παρ.
2.2.10
(σελ. 19)

Στην διακήρυξη και στην παρ. 2.2.10 Αποδεικτικά μέσα,
αναφέρεται : «[…] Στην περίπτωση που προσφέρων
οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8
της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4
- 2.2.6).». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν στην
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εξωτερικός συνεργάτης ως
μέλος της ομάδας έργου στην ικανότητα (επαγγελματική
εμπειρία) του οποίου θα στηριχθεί η εταιρία, θα πρέπει να
υποβάλλει δικαιολογητικά για τις παρ. 2.2.3 – 2.2.4 – 2.2.5 και
2.2.6; Δηλαδή ποινικό μητρώο, πίνακα έργων, ισολογισμούς
κ.λ.π.;

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εξωτερικός συνεργάτης ως
μέλος της ομάδας έργου στην ικανότητα (επαγγελματική
εμπειρία) του οποίου θα στηριχθεί η εταιρία, θα πρέπει να
υποβάλλει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν
οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και ότι πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 2.2.6). (βλ και απάντηση νο 2).
Διευκρινίζεται ότι η προσκόμιση των συγκεκριμένων
δικαιολογητικών αφορά στην παρ. 3.2 «Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου». Στο παρόν στάδιο τo ΤΕΥΔ συνιστά
προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων
πιστοποιητικών.
Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται, κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, και
η παράλληλη υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών/
δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν
αυτοβούλως στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» -πέραν
του ΤΕΥΔ- ένα ή περισσότερα από τα σχετικά
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, η εν λόγω υποβολή δεν αποτελεί
λόγο απόρριψης της προσφοράς και αποκλεισμού του
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προσφέροντος, η δε αναθέτουσα αρχή δεν ελέγχει τα εν λόγω
δικαιολογητικά στην παρούσα φάση.
4.

παρ.
2.2.5
(σελ. 17)

Στην διακήρυξη και στην παρ. 2.2.10 Αποδεικτικά μέσα, στο
σημείο Β.3. αναφέρεται : «Για την απόδειξη της οικονομικής
και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Ισολογισμούς ή
2.2.10,
αποσπάσματα ισολογισμών για τις διαχειριστικές χρήσεις
Β3
2018, 2019 και 2020, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή
(σελ. 21- τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την περί εταιρειών
22)
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος.[…]».
Επειδή ο ισολογισμός για την διαχειριστική χρήση 2020 δεν
έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν
είναι αποδεκτό να υποβληθούν οι δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ
ισολογισμοί για τα έτη 2017-2018 και 2019.

Τροποποιείται η παρ. 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια ως εξής:
«Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι
απαιτείται να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις χρήσεις
2017, 2018 και 2019, ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% του
συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης χωρίς τον
ΦΠΑ.»
και η παρ. 2.2.10 στ, Β3 ως εξής:
« Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών για τις διαχειριστικές
χρήσεις 2017, 2018 και 2019, στις περιπτώσεις όπου η
δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα µε την περί
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. Σε
περίπτωση που σύμφωνα µε την νομοθεσία του κράτους ο
υποψήφιος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα
πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του
συνολικού ύψους του μέσου, γενικού, ετήσιου κύκλου εργασιών
για τα τρία (3) αυτά χρόνια (2017,2018,2019), συνοδευόμενη από
τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική
δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών
χρήσεων,
υποβάλλονται
αποσπάσματα
οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα, για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει
την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.»
5.

παρ.
2.2.10,
Β4 Γ.
(σελ. 2223)

Στην διακήρυξη και στην παρ. 2.2.10 Αποδεικτικά μέσα, στο
σημείο Β.3.Γ. αναφέρεται : «Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των
μελών της ομάδας Έργου, όπου δηλώνουν ότι τα αναφερόμενα
στα βιογραφικά τους σημειώματα είναι αληθή, ότι γνωρίζουν
το ρόλο και τη θέση τους στο συγκεκριμένο έργο όπως
περιγράφεται στην προσφορά και ότι έχουν συμφωνήσει με
τον προσφέροντα για την συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια
του έργου τόσο στη περίπτωση του μόνιμου προσωπικού όσο
και για τα μέλη της ομάδας έργου δεν ανήκουν στο δυναμικό
του συμμετέχοντος.».
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν οι αιτούμενες Υπεύθυνες
Δηλώσεις της ομάδας έργου, θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένες, ή αρκεί να είναι με απλή υπογραφή χωρίς
θεώρηση του γνησίου υπογραφής.

Τα βιογραφικά σημειώματα, οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι τίτλοι
σπουδών των μελών της ομάδας έργου, υποβάλλονται στη φάση
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Αρκεί οι υπεύθυνες δηλώσεις να είναι απλά υπογεγραμμένες (δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους) ή ψηφιακά
υπογεγραμμένες μέσω της Ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης “gov.gr” από τα ίδια τα μέλη της Ομάδας Έργου των
οποίων τα Βιογραφικά Σημειώματα θα προσκομιστούν.
Κατά την παρούσα φάση υποβολής της τεχνικής προσφοράς
απαιτείται η υποβολή Πίνακα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –
Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς, σς 71-71) με τα προσόντα
της ομάδας έργου με το σχετικό κριτήριο αξιολόγησης.
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6.

7.

παρ.
3.1.10
Πίνακα
Τεχνικών
Προδιαγ
ραφών
(σελ. 67)

Στην διακήρυξη και στην προδιαγραφή 3.1.10 αναφέρεται «Τα
Τερματικά θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν: 1. Οθόνη (LΕD ή
TFT) τουλάχιστον 3 ιντσών», παρακαλούμε όπως
διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτές λύσεις με οθόνη 2,8 ιντσών.
Επισημαίνεται ότι αυτή η απαίτηση για τερματικά με οθόνες
τουλάχιστον 3 ιντσών οδηγεί σε λύσεις πιο υψηλού κόστους
χωρίς η διαφορά των 0,2 ιντσών να προσφέρει κάτι σημαντικό
στην υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι λόγω της του μεγάλου
αριθμού των εγκαταστάσεων και λόγω της γεωγραφικής
διασποράς των σημείων καθώς και του μη σαφώς
προσδιορισμένου κόστους που θα απαιτηθεί για την
εγκατάσταση των τερματικών η απαίτηση αυτή προσθέτει ένα
περιττό κόστος και ίσως οδηγήσει στο να κριθεί άγονος ο
διαγωνισμός.
Στις διευκρινήσεις με Αριθμ. Πρωτ: 75 / 23-03-2021
αναφέρεται : «Δεν είναι γνωστές οι ακριβείς αποστάσεις των
σημείων εγκατάστασης των τερματικών ωρομέτρησης από
τους πλησιέστερους ρευματοδότες και τις πλησιέστερες πρίζες
δικτύου Ethernet και switch. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να
προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ωρομέτρησης, δηλαδή θα
πρέπει να προσφέρουν όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό
(υλικό και λογισμικό) προκειμένου να είναι η προσφερόμενη
λύση ωρομέτρησης πλήρως λειτουργική. Για το κεντρικό
κατάστημα υπάρχει εγκατεστημένη πόρτα δικτύου (Ethernet)
στο ισόγειο που χρησιμοποιείται από το υφιστάμενο σύστημα
ωρομέτρησης. Για τις Υπηρεσίες Επιτρόπου εκτός κεντρικού
καταστήματος το τερματικό της ωρομέτρησης θα
εγκατασταθεί στο περιβάλλοντα χώρο της Υπηρεσίας σε
απόσταση που θα επιτρέπει την απευθείας διασύνδεση του με

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις με Αριθμ. Πρωτ: 75 / 23-03-2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC008327379) διευκρινήσεις, στην απάντηση νο
1.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις με Αριθμ. Πρωτ: 75 / 23-03-2021
(ΑΔΑΜ: 21PROC008327379) διευκρινήσεις, στην απάντηση νο
11.
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το switch μέσω καλωδίου χαλκού Ethernet χωρίς τη
μεσολάβηση ενισχυτών (repeaters). Σημειώνεται ότι οι
περιφερειακές
Υπηρεσίες
Επιτρόπου
καταλαμβάνουν
χωροταξικά περιορισμένο χώρο (συνήθως 4-5 γειτονικά
γραφεία)» Δεδομένου ότι το έργο έχει ένα σημαντικά μεγάλο
αριθμό εγκαταστάσεων (93 συνολικά), παρακαλούμε όπως
διευκρινίσετε το μέγιστο της απόστασης που θα μεσολαβεί
μεταξύ του σταθμού ωρομέτρησης και της πρίζας ρεύματος
και δικτύου, καθώς αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την
κοστολόγηση του έργου. Επισημαίνεται, ότι λόγω του ότι ο
διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και σημαντικό μέρος του
κόστους του έργου είναι η εγκατάσταση των σταθμών
ωρομέτρησης, το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για την ορθή
διαστασιολόγηση του έργου καθώς και την προετοιμασία
ορθολογικής προσφοράς. Σημειώνεται ότι εάν οι εργασίες δεν
προσδιοριστούν είναι εις βάρος της υπηρεσίας καθώς οι
σοβαροί υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα υπολογίσουν το
χειρότερο δυνατόν σενάριο.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Ε. Δ. ΕΣΠΑ ΥΔ
Δημήτριος Κατράς
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