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Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
με αριθμ. πρωτ. 5229/ΠΤ/23-05-2019 για την «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών
Εστιών και Διασύνδεσης τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» στο πλαίσιο του
ΥΕ7 «Ασύρματη Δικτύωση Φοιτητικών Εστιών και Διασύνδεσή τους με το
Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των
δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και
ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010583

Αναφορικά με την Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε τις παρακάτω
απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα.
1. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.:6167/18.06.2019
Με την παρούσα ηλεκτρονική επικοινωνία, θα θέλαμε να αιτηθούμε την παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών κατά ένα (1) μήνα,
λαμβάνοντας υπόψιν το στενό χρονικό περιθώριο από την δημοσίευση και ημ/νία
έναρξης υποβολής προσφορών 23/5/2019 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
28/6/2019 για την επεξεργασία των προαπαιτούμενων και την σύνταξη της προσφοράς
από τον Οικονομικό Φορέα,
Απάντηση:
Εξαιτίας της σημασίας της ταχείας υλοποίησης και παράδοσης του έργου, το αίτημα παράτασης
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και ως εκ τούτου απορρίπτεται.

2. Ερώτημα με αριθμ. πρωτ.:6181/19.06.2019
Με την παρούσα επιστολή, ζητάμε διευκρίνιση για την παράγραφο 2.2.8 Στήριξη στην
ικανότητα τρίτων όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
της παραγράφου 2.2.6 και αν υπάρχει υποχρέωση επαλήθευσης της συνδρομής των
1

λόγων αποκλεισμού όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και στα
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 και για τους τρίτους.
Απάντηση:
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων του με αριθμ. πρωτ.
5229/ΠΤ/23-05-2019 Τεύχους Διακήρυξης «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. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια
επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν οι οικονομικοί φορείς
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις
οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων».
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2. - Αποδεικτικά Μέσα του με αριθμ.
πρωτ. 5229/ΠΤ/23-05-2019 Τεύχους Διακήρυξης, ορίζεται ότι «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 2.2.4-2.2.8)» καθώς επίσης και με βάση την ενότητα Β.8. της παράγραφο
2.2.9.2. - Αποδεικτικά Μέσα «Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να
στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό».
Τέλος, με βάση την παράγραφο 2.2.9.1 - Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών «Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ……… ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κατά περίπτωση υποβαλλόμενα ΕΕΕΣ
μπορούν να υπογράφονται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών».
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3. Ερωτήματα με αριθμ. πρωτ.:6182/19.06.2019
Α)
Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι οι δανείζοντες εμπειρία οικονομικοί
φορείς υποχρεούνται κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς να υποβάλλουν μόνο το
ΕΕΕΣ και τη σχετική δήλωση της δάνειας εμπειρίας. Άλλως, παρακαλούμε ενημερώστε
μας για το ποιά άλλα έγγραφα απαιτούνται.
Απάντηση:
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων του με αριθμ. πρωτ.
5229/ΠΤ/23-05-2019 Τεύχους Διακήρυξης «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.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο,
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους
οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους
ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων».
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2. - Αποδεικτικά Μέσα του με αριθμ. πρωτ.
5229/ΠΤ/23-05-2019 Τεύχους Διακήρυξης, ορίζεται ότι «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 2.2.4-2.2.8)» καθώς επίσης και με βάση την ενότητα
Β.8. της παράγραφο 2.2.9.2. - Αποδεικτικά Μέσα «Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας
επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό».
Τέλος, με βάση την παράγραφο 2.2.9.1 - Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή
προσφορών «Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κατά περίπτωση υποβαλλόμενα ΕΕΕΣ μπορούν να υπογράφονται έως και δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών».
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Ως εκ τούτου οι δανείζοντες εμπειρία οικονομικοί φορείς υποχρεούνται κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς να υποβάλλουν μόνο το ΕΕΕΣ και τη σχετική δήλωση της δάνειας
εμπειρίας.

Β) Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι κατά το στάδιο της υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνουν αποδεκτά πιστοποιητικά ή άλλα
δικαιολογητικά, που αν και δεν έχουν εκδοθεί κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών,
ωστόσο η έκδοσή τους για τους σκοπούς των δικαιολογητικών κατακύρωσης ανατρέχει
σε όλο το προγενέστερο χρονικό διάστημα έως και το χρόνο υποβολής των προσφορών
(ενδεικτικά, ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης,
εξυγίανσης κλπ).
Απάντηση:
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 - Αποδεικτικά μέσα του με αριθμ. πρωτ. 5229/ΠΤ/23-052019 Τεύχους Διακήρυξης «Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και
κατά τη σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν.
4412/2016. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα
δικαιολογητικά του Άρθρου 80 του Ν.4412/2016 που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας πρέπει
να καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, τον χρόνο της υποβολής των
δικαιολογητικών του Άρθρου 80 Ν. 4412/2016, καθώς και τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης.
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 2.2.4-2.2.8)».
Επιπλέον, στην ενότητα Β. 1. (περ. α - ε) και στις ενότητες Β2 – Β8 της παραγράφου 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, εξειδικεύεται ο ενδεδειγμένος χρόνος έκδοσης κάθε δικαιολογητικού πριν
από την υποβολή του, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ως
εκ τούτου η ακριβής ημερομηνία έκδοσης του κάθε δικαιολογητικού αναλύεται στην
παραπάνω παράγραφο της διακήρυξης

Γ) Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας χρειάζεται
να καταλαμβάνουν τόσο το χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και το χρόνο υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης;
Απάντηση:
Όπως επισημάνθηκε και στην απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα με αριθμ. 2, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.9.2 - Αποδεικτικά μέσα του με αριθμ. πρωτ. 5229/ΠΤ/23-05-2019 Τεύχους
Διακήρυξης εν γένει «Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και
κατά τη σύναψη της Σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν.
4412/2016. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 104 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, τα
δικαιολογητικά του Άρθρου 80 του Ν.4412/2016 που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας
πρέπει να καταλαμβάνουν τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, τον χρόνο της υποβολής
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των δικαιολογητικών του Άρθρου 80 Ν. 4412/2016, καθώς και τον χρόνο σύναψης της
Σύμβασης. 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 2.2.4-2.2.8)».
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