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Διευκρινίσεις επί του Τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
«Έρευνα Αξιολόγησης Προδιαγραφών Εξυπηρέτησης και έρευνα Απόψεων,
Στάσεων και Εμπειρίας κοινού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών»

Ερώτηση 1. Στο έντυπο ΤΕΥΔ και πιο συγκεκριμένα στο Μέρος ΙΙ αναγράφεται το ερώτημα:
«Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);». Παρακαλούμε πολύ όπως επιβεβαιώσετε ότι: 1.το Μητρώο
Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων στο Τμήμα Ελέγχου διαφάνειας του ΕΣΡ & το 2.
Μητρώο Επιχειρήσεων ΜΜΕ στο Τμήμα Ελέγχου διαφάνειας του ΕΣΡ συνιστούν επίσημους
καταλόγους κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν. 4412/2016 ως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν
υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016.
Το πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, που αφορά στην εγγραφή οικονομικών φορέων σε επίσημους
καταλόγους, δεν μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος σύμβασης
(προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών κλπ), καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο
κατάλογο της χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής
ημεδαπού οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή στον οποίο
δύναται να επικαλεστεί συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος κατά τα ανωτέρω, σε
επίσημο εθνικό κατάλογο άλλης χώρας, συμπληρώνει, πέρα από την ένδειξη «ΝΑΙ» τα στοιχεία
α έως ε που παρέχονται στο αμέσως ακόλουθο πεδίο. Άλλως συμπληρώνει την ένδειξη «ΟΧΙ»
και δεν συμπληρώνει τις ερωτήσεις που ακολουθούν στα στοιχεία α έως ε. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 23)

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274
7, KIFISIAS AV.• 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr

ΕΔΥΤΕ Α.E.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω μητρώα μπορούν να συμπληρωθούν από τον υποψήφιο
οικονομικό φορέα στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Α: Καταλληλότητα του ΤΕΥΔ.

Ερώτηση 2. Το έντυπο ΤΕΥΔ σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.1. της Διακήρυξης δύναται να
υπογραφεί ψηφιακά. Τα τυχόν λοιπά απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. αίτηση συμμετοχής, τεχνική
ή / και οικονομική προσφορά κ.ο.κ.) που χρήζουν υπογραφής από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της
υποψήφιας εταιρείας δύναται εξίσου να υπογραφούν ψηφιακά;

Ναι γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα / έντυπα, υπογεγραμμένα ψηφιακά, εκτυπωμένα εντός του
έντυπου Φακέλου της προσφοράς.
Ερώτηση 3. Στη παρ. Β.4. όσον αφορά την απόδειξη της τεχνικής Ικανότητας της παρ. 2.2.6
μεταξύ άλλων θα παρακαλούσαμε πολύ να διευκρινιστεί εάν η δυνατότητα υποβολής
υπεύθυνης δήλωσης για ιδιώτη πελάτη θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του πελάτη ή θα μπορεί να είναι δήλωση του υποψηφίου αναδόχου στην οποία
θα δηλώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου; Και θα μπορεί να υπογραφεί με ψηφιακή
υπογραφή ή φυσική χωρίς γνήσιο υπογραφής;
Η σχετική εμπειρία αποδεικνύεται σε περίπτωση υλοποίησης έργων από βεβαίωση καλής
εκτέλεσης ή ανάλογο πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής
ή δήλωση του πελάτη (σε περίπτωση ιδιώτη πελάτη). Σημειώνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση σε
κάθε περίπτωση, πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του πελάτη. Από την
βεβαίωση πρέπει να προκύπτει η ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της
παρούσας.

Με εκτίμηση

Αριστείδης Σωτηρόπουλος
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