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Αθήνα, 18.4.2018
Αρ. Πρωτ. 3629/ΠΤ
Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια συστήματος αποθηκευτικού χώρου» στο πλαίσιο της υλοποίησης
του έργου «SDS-GRNET: Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων με έλεγχο από
λογισμικό (software defined storage)»
1. Ερώτηση: Στη σελ. 28, παράγραφο δ), αναφέρεται «για την παράγραφο 2.2.3.5,
δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος
είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: Ειδικότερα ο προσωρινός
ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της
προσφοράς. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον
έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό
αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι
ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε
άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον
κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές,
υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική
κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα
ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται,
ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο
στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.»
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν εκ παραδρομής έχουν ζητηθεί τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά λόγω του ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
στα
215.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και σύμφωνα με το ΠΔ.82/1996 (Α΄-66)
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
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στις διαδικασίες ανάληψης έργων του δημοσίου και το άρθρου 8 του Ν.3310/2005
«Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις», οι
συμμετέχοντες
φορείς
υποχρεούνται
να
καταθέσουν
δικαιολογητικά
ονομαστικοποίησης για έργα με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ.
Απάντηση: Τα εν λόγω δικαιολογητικά έχουν ζητηθεί εκ παραδρομής. Ως εκ τούτου
απαλείφεται από την παράγραφο 2.2.9.2. με τίτλο «Αποδεικτικά μέσα» η παράγραφος
Β.1.δ)
2 .Ερώτηση: Στις σελίδες 27 & 28 στη παρ. β) αναφέρεται η παράγραφος 2.2.3.4, η
οποία δεν υπάρχει σαν αρίθμηση στο κείμενο της Διακήρυξης.
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε σε ποια παράγραφο αναφέρεστε.
Απάντηση: Όπου στο κείμενο της διακήρυξης αναφέρεται η παράγραφος 2.2.3.4.
αντικαθίσταται με την παράγραφο 2.2.3.3. Η παράγραφο 2.2.3.4 έχει αναφερθεί εκ
παραδρομής.
3 .Ερώτηση: Στη σελίδα 23 της διακήρυξης ζητείται «Όσον αφορά στην οικονομική
και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών
των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014,2015,2016) μεγαλύτερο ή ίσο
από το 200% του προϋπολογισμού του Διαγωνισμού (μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ)» καθώς και στη σελίδα 30, παραγρ. Β.3 όπου ζητείται «Για την απόδειξη της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων
(2014,2015,2016). 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».
Λόγω του ότι έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2017,
παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν οι παραπάνω απαιτήσεις θέλετε να καλυφθούν με
τα αποτελέσματα των ετών 2014, 2015, 2016 ή 2015, 2016, 2017.
Απάντηση: Οι εν λόγω απαιτήσεις θα καλυφθούν όπως απαιτείται από το τεύχος
διακήρυξης. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν οποιοδήποτε
επιπλέον έγγραφο θεωρούν σημαντικό
4 .Διευκρίνηση: Όπου στην διακήρυξη αναφέρεται η παράγραφος 2.2.3.9.
αντικαθίσταται με την παράγραφο 2.2.3.8. Η παράγραφος 2.2.3.9 έχει αναφερθεί εκ
παραδρομής.
Με εκτίμηση,

Καθ. Π. Τσανάκας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΔΕΤ ΑΕ
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