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Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη υπ. αριθμ. 6146/28.06.2018 με τίτλο «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ»
1. Ερώτηση:
Αναφορικά με την διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού σας παραθέτουμε το κάτωθι ερώτημα
προς διευκρίνιση.
Σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ορίζεται πως:
“… οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: {…} γ) να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από
διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά
στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 12 του ν. 3688/2008…”.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ορίζεται πως:
“…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 αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται…”.
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε πως η εν λόγω απαίτηση για πιστοποιητικό στην παροχή
διαφημιστικών υπηρεσιών μπορεί να καλυφθεί – λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου - από
εταιρεία Υπεργολάβο/ Δανειοπάροχο.
Απάντηση:
Για κάθε απαίτηση που αφορά στα κριτήρια της οικονομοτεχνικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
(παράγραφος 2.2.6), οι υποψήφιοι μπορούν να στηρίζονται στην ικανότητα τρίτων σύμφωνα με
τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΔΕΤ Α.Ε.
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