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ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Γίνεται αποδεκτή ως εγγυητική από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Άρθρο 2, παρ. 2.1, εδάφιο 2.1.5 της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή υποψήφιου οικονομικού 

φορέα μπορεί να παρασχεθεί με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εφόσον από 

αυτό προκύπτουν τα αναγκαία στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2.1.5 της Διακήρυξης ώστε να 

αναγράφονται όλα όσα ζητούνται και στο συνημμένο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής πλην αυτών 

που δεν είναι δυνατόν να περιέχονται λόγω του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του 

Ταμείου. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Απαιτούνται στη φάση κατάθεσης της πρότασης τα αποδεικτικά επαγγελματικής 

ικανότητας (απόδειξη έργου) και οικονομικής επάρκειας (ισολογισμοί); 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Δεν απαιτούνται. Άρθρο 2, παρ. 2.2.8, εδάφιο 2.2.8.1 «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 της 

παρούσης, προσκομίζουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 

και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986», σε συνδυασμό με την παρ. 2.4.3 και το άρθρο 3, παρ. 3.2 της 

διακήρυξης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Απαιτούνται στη φάση της κατάθεσης αποδεικτικά της σχέσης εργασίας με τα μέλη 

της Ομάδας (μισθολογική κατάσταση); 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Δεν απαιτούνται. Άρθρο 2, παρ. 2.2.8, εδάφιο 2.2.8.1 «προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς α. δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 
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2.2.3 και β. πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 της 

παρούσης, προσκομίζουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 

και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986»,  και εδάφιο 2.2.8.2, σημείο Β.4, σε συνδυασμό με την παρ. 2.4.3 

και το άρθρο 3, παρ. 3.2 της διακήρυξης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Απαιτείται συμφωνητικό με τους υπεργολάβους στη φάση της κατάθεσης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Δεν απαιτείται. Άρθρο 2, παρ. 2.2.8, εδάφιο 2.2.8.1 «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 της 

παρούσης, προσκομίζουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 

και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986»,  και εδάφιο 2.2.8.2, σημείο Β.4, σε συνδυασμό με την παρ. 2.4.3 

και το άρθρο 4, παρ. 4.4, εδάφιο 4.4.2 της διακήρυξης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Απαιτείται στη φάση της κατάθεσης για εξωτερικό συνεργάτη δήλωση συνεργασίας 

υπογεγραμμένη από τα δύο μέρη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Δεν απαιτείται. Άρθρο 2, παρ. 2.2.8, εδάφιο 2.2.8.1 «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 της 

παρούσης, προσκομίζουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 

και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986»,  και εδάφιο 2.2.8.2, σημείο Β.4, σε συνδυασμό με την παρ. 2.4.3 

και το άρθρο 3, παρ. 3.2 της διακήρυξης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Μπορεί σε μια ένωση δύο νομικών προσώπων, το ένα νομικό πρόσωπο να εκδώσει 

όλα τα τιμολόγια του έργου; Αυτό θα δηλώνεται στο συμφωνητικό συνεργασίας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Άρθρο 2.4.1 της Διακήρυξης: «Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 

την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής».  

Αφ’ ής στιγμής η έκταση και το είδος συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής) 

καθενός μέλους της ένωσης προσώπων καθορίζεται ήδη με την υποβολή της προσφοράς δεν είναι 

εφικτό να λάβουν χώρα τιμολογήσεις μόνο από ένα μέλος της ένωσης προσώπων. Τούτο θα σήμαινε 

ότι η συμμετοχή ενός μέλους στην ένωση προσώπων είναι μηδενική. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7: Η μελέτη στρατηγικής για την προαγωγή κάθε εργαλείου θα υποβάλλεται πρώτα 

προς έγκριση από το Υπουργείο και κατόπιν θετικής γνώμης θα ακολουθεί η τελική υποβολή της; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στο παράρτημα Ι, Μέρος Α, παρ. 2.1.β σχετικά με την «ανάπτυξη μελέτης στρατηγικής για την 

προαγωγή κάθε νέου κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω ευαισθητοποίησης/εκπαίδευσης των 



 

δυνητικών χρηστών του» ορίζεται ρητά ότι: «προς εκτίμηση της δυνατότητάς του να ανταποκριθεί 

στις ανωτέρω απαιτήσεις και να καταστεί δυνατόν να διαμορφωθεί επαρκής εικόνα για τον τρόπο 

με τον οποίο προτίθεται να αναπτύξει τις μελέτες στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου κλαδικού 

εργαλείου ΟiRA, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει και να συμπεριλάβει στο φάκελο 

τεχνικής προσφοράς, επαρκείς πληροφορίες και άλλα σχετικά στοιχεία (για δράσεις, 

προϊόντα/υλικά, μέσα, αποδέκτες κλπ).  

Δεν προκύπτει από τη διακήρυξη άλλη υποχρέωση του αναδόχου σχετικά με έγκριση της μελέτης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 8: Τα προϊόντα/υλικά που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της μελέτης 

στρατηγικής κάθε εργαλείου, θα υποβάλλονται στο Υπουργείο πρώτα για έγκριση και κατόπιν 

θετικής γνώμης θα προχωρά ο Ανάδοχος στην ανάπτυξή τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στο παράρτημα Ι, Μέρος Α, παρ. 2.1.β σχετικά με την «ανάπτυξη μελέτης στρατηγικής για την 
προαγωγή κάθε νέου κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω ευαισθητοποίησης/εκπαίδευσης των 
δυνητικών χρηστών του» ορίζεται ρητά ότι: «προς εκτίμηση της δυνατότητάς του να ανταποκριθεί 
στις ανωτέρω απαιτήσεις και να καταστεί δυνατόν να διαμορφωθεί επαρκής εικόνα για τον τρόπο 
με τον οποίο προτίθεται να αναπτύξει τις μελέτες στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου κλαδικού 
εργαλείου ΟiRA, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει και να συμπεριλάβει στο φάκελο 
τεχνικής προσφοράς, επαρκείς πληροφορίες και άλλα σχετικά στοιχεία (για δράσεις, 
προϊόντα/υλικά, μέσα, αποδέκτες κλπ).  
Δεν προκύπτει από τη διακήρυξη άλλη υποχρέωση του αναδόχου σχετικά με έγκριση συστατικών 
μερών/τμημάτων της μελέτης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9: Σύμφωνα με την προκήρυξη, η υποστήριξη της λειτουργίας του help desk 

περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς τομείς, αφενός παροχή πληροφόρησης για τα εργαλεία και 

θέματα Υ&Α και αφετέρου επίλυση λειτουργικών προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας. 

3α. Υπάρχει απαίτηση συγκεκριμένων προσόντων (π.χ. πτυχίο πληροφορικής, πτυχίο 

τεχνολογικής κατεύθυνσης) για το προσωπικό που θα υποστηρίζει τη λειτουργία του e-help desk; 

 

3β. Το προσωπικό που θα υποστηρίζει το e-help desk θα είναι περισσότερα από ένα άτομα; 

 

3β. Είναι αποδεκτό οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται από ένα άτομο που θα εκπαιδευθεί και 

στους δύο τομείς και θα αποτελεί μέλος ομάδας εργασίας με εξειδικευμένους επιστήμονες 

πληροφορικής και μηχανικούς-εμπειρογνώμονες σε θέματα Υ&Α, οι οποίοι θα τον υποστηρίζουν 

διαρκώς στην υλοποίηση της υπηρεσίας υποστήριξης του help desk; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στο άρθρο 2, παρ. 2.2, εδάφιο 2.2.6, σημεία Β και Γ ορίζονται ρητά οι απαιτήσεις για τη στελέχωση 

της ομάδας έργου.  

Στο παράρτημα Ι, Μέρος Α, παρ. 2.1.γ ορίζεται ότι «ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για χρονικό 

διάστημα δυο ετών, το αναγκαίο προσωπικό για την υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας του e-

Help Desk για την ΥΑΕ, το οποίο θα παρέχει α) υπηρεσίες ασύγχρονης υποστήριξης  και β) υπηρεσίες 

με φυσική παρουσία (τρεις φορές την εβδομάδα και για τρεις ώρες ημερησίως κατ’ ελάχιστο) με 

ωράριο και σε χώρο γραφείου που θα εξυπηρετεί την αρμόδια  υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑΑ» και στο 

εδάφιο 2.1.1 της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι «υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει 

αναλυτικά στην προσφορά του το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του Έργου ιδίως ως προς τους 

ρόλους και τα καθήκοντα των μελών της ομάδας έργου σε σχέση με τα παραδοτέα  καθώς και την 

κατανομή του προσφερόμενου ανθρωποχρόνου στα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα».  

 



 

Επίσης στο άρθρο 2, παρ. 2.3, εδάφιο 2.3.2  ορίζεται ότι «για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου η 

Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης  θα αξιολογήσει βάσει των ακόλουθων χαρακτηριστικών κάθε 

πρότασης:…. Κ3. Την οργάνωση και αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης 

του Έργου και ειδικότερα ως προς τους ρόλους και τα καθήκοντα των μελών της ομάδας έργου σε 

σχέση με τα παραδοτέα, την κατανομή του προσφερόμενου ανθρωποχρόνου στα πακέτα εργασίας 

και τα παραδοτέα κ.λπ. .».  

Κατά συνέπεια η ανάθεση ρόλων και καθηκόντων στα μέλη της ομάδας έργου είναι στην 

αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια του υποψηφίου και λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση 

της προσφοράς.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 10: Η δέσμευση τρίτου φορέα (§2.2.7) που θα συνεργαστεί με τον προσφέροντα μπορεί 

να αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Άρθρο 2, παρ. 2.2.7: «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». 

Η σχετική δέσμευση μπορεί να αποδειχθεί με την προσήκουσα υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του 

νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, τηρουμένων, φυσικά, των λοιπών προβλέψεων της Διακήρυξης 

και του ν. 4412/2016 για τη σύννομη στήριξη υποψηφίου στην ικανότητα τρίτου. 

 
 

                                                                              
   

   
   

 

 
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
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