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Προς 
Κάθε ενδιαφερόμενο    
 
             Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015 
  
Θέμα:  Διευκρινήσεις επί των όρων της Προκήρυξης με αρ. πρωτ.: 2/2015 / 28.09.2015 
για το έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ» βάσει ερωτημάτων που 
υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους 
 

 

Ερ. 1. «Στην παράγραφο Β6.-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην υποπαράγραφο 1. 

Ζητείται : «Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), με 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισμού και στην οποία να δηλώνουν ότι κατά την ημερομηνία της προσφοράς 

τους : ………….» Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν υποχρεούμαστε να προβούμε στην 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής, καθώς σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 – ΦΕΚ Α 74 – 

26.03.2014, Άρθρο 3 - Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου, αναφέρεται 

ότι : «……..υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.», και αν ναι, 

διευκρινίστε μας για την ημερομηνία της υπογραφής της Υπεύθυνης Δήλωσης, αν 

μπορεί να είναι στο τελευταίο 30ημερο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. « 

 

Απάντηση: Ναι, όπως ρητώς αναγράφεται απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. Μπορεί να είναι μέσα στο τελευταίο 30ήμερο πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο 

υπογράφων εξακολουθεί να φέρει την ιδιότητα βάσει της οποίας υπογράφει. 
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Ερ. 2. «Στην παρ. Β6.-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και στις απαιτήσεις για την 

ομάδα έργου αναφέρεται: «Στ) Βιογραφικό σημείωμα του υπευθύνου του έργου από 

το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει τα εξής προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ, πληροφορικής ή συναφούς κατεύθυνσης,  

 Εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής για τουλάχιστον 10 χρόνια,  

 Εμπειρία διοίκησης έργων,  

 Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια,  

 Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο ή συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα του 

υποψηφίου αναδόχου, για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.  

Στ1) Βιογραφικό σημείωμα των υπόλοιπων μελών της ομάδας έργου από το οποίο να 

προκύπτει ότι διαθέτουν τα εξής προσόντα:  

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, πληροφορικής ή συναφούς κατεύθυνσης,  

 Εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής για τουλάχιστον 5 χρόνια,  

 Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια,  

 Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο ή συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα του 

υποψηφίου αναδόχου, για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο.  

2) Υπεύθυνες Δηλώσεις των στελεχών της Ομάδας Έργου, υπογεγραμμένες από τα 

στελέχη,……….»  

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν είναι αποδεκτή ως προϋπηρεσία στον υποψήφιο 

ανάδοχο, προϋπηρεσία μελών της ομάδας έργου που συνεργάζονται με τον υποψήφιο 

ανάδοχο ως εξωτερικοί συνεργάτες, επίσης αν στην περίπτωση των εξωτερικών 

συνεργατών απαιτείται να προσκομιστεί κάτι περαιτέρω από τα παραπάνω 

αναφερόμενα (βιογραφικό και Υπεύθυνη Δήλωση) και τέλος στην περίπτωση που στην 

προσφορά μας έχουμε συμπεριλάβει Υπεργολάβο και στην ομάδα έργου έχει 

συμπεριληφθεί Στελέχη Υπεργολάβου, αν απαιτείται να υποβληθεί στον φάκελο 

δικαιολογητικών κάτι περαιτέρω από τα παραπάνω αναφερόμενα (βιογραφικό και 

Υπεύθυνη Δήλωση).» 

 

Απάντηση: Όχι, δεν είναι αποδεκτή ως προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο, 

προϋπηρεσία μελών της ομάδας έργου που συνεργάζονται με τον υποψήφιο ανάδοχο 

mailto:legal@opi.gr


 
 

 
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα / Τηλ.: 213 214 7800 / Fax: 210 82 53 732 

e-mail: legal@opi.gr  

ως εξωτερικοί συνεργάτες. Επίσης, όπως ρητά αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης που 

έχει τεθεί ως παράρτημα της προκήρυξης «Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει 

ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής». 

 

Ερ. 3. Στην παράγραφο Α7.-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και 

συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο Α7.2-Υπηρεσιές Εισαγωγής Περιεχομένου 

αναφέρεται:  

«Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει καθ’ υπόδειξη του ΟΠΙ τη 

συλλογή, επιμέλεια, την τεχνική επεξεργασία, κατηγοριοποίηση και ένταξη στο 

σύστημα, του περιεχομένου που θα εγκριθεί από τον ΟΠΙ, καθώς και την τακτική 

ανανέωση και επικαιροποίηση του.»  Παρακαλούμε διευκρινίστε (έστω και κατά 

προσέγγιση) τον όγκο του περιεχομένου που θα πρέπει να ενταχθεί στο σύστημα. 

 

Απάντηση: Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανεβάσει στην ιστοσελίδα της 

υπηρεσίας χρονοσήμανσης όλο το περιεχόμενο που θα του δοθεί από τον Ο.Π.Ι. κατά 

τη διάρκεια του έργου. Ο όγκος του περιεχομένου δεν θα ξεπερνάει ως κείμενο τις 50 

σελίδες και θα αφορά γενικές πληροφορίες, οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας και 

εκπαιδευτικό υλικό προς τους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας. Επίσης το 

περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να μεταφράσει ο Ανάδοχος ώστε να υποστηριχθεί η 

δίγλωσση λειτουργία της ιστοσελίδας (Ελληνικά/Αγγλικά).  

 

Ερ. 4. Στην παρ. Β6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στην υποπαράγραφο 3., 

αναφέρεται :  

«Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

εκπρόσωπο/αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό 

εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο»  

Παρακαλούμε διευκρινίστε, εφόσον η προσφορά της εταιρείας υπογραφεί από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και κατατεθεί από εντεταλμένο εκπρόσωπο της 
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εταιρείας, απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του νομίμου 

εκπροσώπου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο στο 

έγγραφο που θα δηλώνεται η παραπάνω εξουσιοδότηση. 

 

Απάντηση: Ναι, στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο στο έγγραφο που θα δηλώνεται η παραπάνω εξουσιοδότηση. 

 

Ερ.5 Στο παράρτημα Δ.-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και συγκεκριμένα στην απαίτηση με 

αριθμό 2.6 αναφέρεται: «Παρουσίαση των Διεπαφών και του περιεχομένου σε 2 

γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά). Ο Ανάδοχος θα προβεί σε μεταφράσεις του 

περιεχομένου που θα του παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή από τα Ελληνικά στα 

Αγγλικά και αντίστροφα»  

Παρακαλούμε διευκρινίστε τον αριθμό των σελίδων που πρέπει να μεταφραστούν 

από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και το αντίστροφο. 

 

Απάντηση: Παρακαλούμε δείτε την ως άνω απάντηση στο σημείο 3. 

 

Ερ. 6 Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά πέραν των 

αναγραφόμενων στην Προκήρυξη στην παράγραφο Β6. για τις Ενώσεις Εταιρειών και 

τις κοινοπραξίες.  

 

Απάντηση: Απαιτούνται όσα δικαιολογητικά αναφέρονται στην προκήρυξη. 

 

Ερ.7 Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών οι «Ελάχιστες 

προϋποθέσεις συμμετοχής» είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά, σύμφωνα με 

την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των διαγωνιζομένων.  

 

Απάντηση: Όπως ρητά αναφέρεται στην προκήρυξη: «Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες 

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν 

mailto:legal@opi.gr


 
 

 
Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα / Τηλ.: 213 214 7800 / Fax: 210 82 53 732 

e-mail: legal@opi.gr  

τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε διαγωνιζόμενο που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.» 

 

Ερ.8 Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν οι «Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής» 

επιτρέπεται να καλύπτονται από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 του ΠΔ 

60/2007 και αν ναι, τι έγγραφα απαιτούνται να προσκομιστούν.  

 

Απάντηση: Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να καλύπτονται από τον 

ίδιο τον υποψήφιο ή την Ένωση Εταιριών. 

 

Ερ.9 Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν επιτρέπεται να συμπεριλάβουμε στην 

προσφορά μας Υπεργολάβο και αν ναι παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποια είναι 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

 

Απάντηση: Όπως ρητά αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης που έχει τεθεί ως 

παράρτημα της προκήρυξης «Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει 

τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής».  
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