ΕΔΥΤΕ Α.E.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology

Aristeidis
Sotiropoulos
Chief Executive
Officer GRNET SA

Αθήνα, 12/04/2020
Αρ. πρωτ. 4727/ΑΣ
Διευκρινίσεις για την Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«Προμήθεια εξοπλισμού και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση
εφεδρείας στο σύστημα διαχείρισης οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»»
Αναφορικά με την Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού, παραθέτουμε την
παρακάτω απάντηση στα κατατεθέν ερώτηματα.

Παρατήρηση 1 [ άρθρο 2.2.9.1.β, σελ. 22 της διακήρυξης, παράρτημα ΙΙΙ -ΤΕΥΔ
].
Στην παράγραφο β του άρθρου 2.2.9.1. της διακήρυξης ορίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι
οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν «ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986» καθώς και ότι «το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις
Αναθέτουσες Αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr)».
Μολαταύτα, στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης δεν επισυνάπτεται το ΤΕΥΔ, όπως
είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ όπως αναγράφεται στη
διακήρυξη, αλλά το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), και μάλιστα σε
μορφή word, και όχι .xml όπως είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΑΑΔΗΣΥ, προκειμένου αυτό να συμπληρωθεί ενιαία
από όλους τους διαγωνιζόμενους. Συνεπεία τούτου, καθίσταται αδύνατο να
συμπληρώσουμε και να υποβάλουμε νομίμως το εν λόγω δικαιολογητικό,
λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ μέσω της μεταφόρτωσης
του σχετικού αρχείου .xml υφίστανται πεδία που μεταβάλλονται αυτόματα από το
ηλεκτρονικό σύστημα, ανάλογα με την επιλογή των απαντήσεων, πράγμα που δεν
συμβαίνει στο αρχείο word χωρίς να κινδυνεύει ο διαγωνιζόμενος να το
τροποποιήσει ανεπίτρεπτα και να υφίσταται κίνδυνος να υποβληθούν έτσι,
ενδεχομένως διαφορετικά ΤΕΥΔ από κάθε διαγωνιζόμενο, κατά παράβαση της αρχής
της τυπικότητας.

ΕΔΥΤΕ Α.E.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας
GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, και προκειμένου να μπορέσουν να
συμπληρώσουν ενιαία και νομίμως, όλοι οι διαγωνιζόμενοι, το ζητούμενο
δικαιολογητικό, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης,
παρακαλούμε όπως μας κοινοποιηθεί, εναλλακτικά :
(α) είτε το αρχείο .xml δυνάμει του οποίου δημιουργήθηκε το συνημμένο στο
Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης έγγραφο, που έχει μετατραπεί σε αρχείο word ή
(β) είτε νέο ΤΕΥΔ σε αρχείο word, όπως το υπόδειγμα αυτού είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, αλλά διαμορφωμένο από την αναθέτουσα αρχή σας
σύμφωνα με τους παραπάνω όρους της διακήρυξης.

Απάντηση 1
Σας γνωρίζουμε ότι η φράση «Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr)» έχει μείνει εκ
παραδρομής στο τεύχος της Διακήρυξης.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το αρχείο όπως επισυνάπτεται ως παράρτημα της
Διακήρυξης σε μορφή word. είτε εφόσον σας διευκολύνει σε μορφή .xml όπως
επισυνάπτεται στο παρόν.

Παρατήρηση 2 [ Άρθρο 2.2.9.2. παρ. Β4, σελ. 28 της διακήρυξης ]
Στην παράγραφο Β4 του άρθρου 2.2.9.2. της διακήρυξης ορίζεται ότι απαιτείται, για
την απόδειξη κάλυψης των προϋποθέσεων τεχνικής ικανότητας να υποβληθεί :
«Βεβαίωση του Φορέα/των Φορέων, σύμφωνα με την οποία να αποδεικνύεται ότι ο
υποψήφιος φορέας κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018, 2019, 2020)
έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον μία σύμβαση προμηθειών συγκεκριμένου τύπου
συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει το διπλάσιο του προϋπολογισμού της
παρούσας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».
Λαμβανομένου υπόψη ότι (α) στις σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων, ιδίως
εφόσον πρόκειται για δημόσια αρχή, οπότε εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής και
όχι βεβαίωση, δεν αναγράφεται πάντα το σύνολο των ζητούμενων στοιχείων, αλλά
και ότι (β) σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 5 του ν. 4412/2016, που ρυθμίζει
περιοριστικά τα αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13 Κατευθυντήρια
Οδηγία της ΕΑΔΗΣΥ, αναφέρεται κατά παραπομπή στο σχετικό παράρτημα, ως
αποδεικτικό μέσο ο κατάλογος συναφών έργων, το περιεχόμενο του οποίου
δύναται να συμπληρώνεται από τη σχετική βεβαίωση/πρωτόκολλο ή πιστοποιητικό
παραλαβής, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι είναι αποδεκτό από την
αναθέτουσα αρχή σας να προκύπτει η κάλυψη της ως άνω απαίτησης τεχνικής
ικανότητας με τον τρόπο αυτόν, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο νόμο.

Απάντηση 2
Δεδομένου ότι τα εν λόγω έγγραφα συνιστούν αποδεικτικά για την κάλυψη των
προϋποθέσεων τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου, η επιτυχής υλοποίηση του
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έργου αποδεικνύεται από βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό
Δημόσιας Αρχής, ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Δημόσιας Αρχής. Υπεύθυνη
Δήλωση ιδιώτη (σε περίπτωση ιδιώτη πελάτη). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Δημόσιας Αρχής ή του νομικού
προσώπου, σε περίπτωση ιδιώτη πελάτη/νομικού προσώπου.
Σας γνωρίζουμε δε ότι τα ως άνω δικαιολογητικά, προσκομίζονται κατά το στάδιο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο.
Με εκτίμηση
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