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ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 2360/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ» υποέργο Νο 2 της 
Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ 
ΛΗΜΝΟ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-
2020» 

Παρακάτω δίνονται διευκρινίσεις στα ερωτήματα που παρελήφθησαν έως και την 

22α/03ου/2019, μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού στη Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο

«Στα κριτήρια επιλογής, στην σελ. 44 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) 
απαιτείται να διαθέτουν (ως ελάχιστη απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας): 
α) γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι 2015, 2016, 
2017 συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, ίσο ή μεγαλύτερο του 100% του 
συνολικού προϋπολογισμού της Ομάδας/ων, αθροιστικά για τα παραπάνω έτη, για την/τις 
οποία/ες συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες 
για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας έχει 
λιγότερο από τρία έτη λειτουργίας ή διαθέτει το ζητούμενο από τη διακήρυξη αντικείμενο για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, εφόσον προσκομίσει κατάλογο παραδόσεων 
ισόποσης αξίας για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί, δεν αποκλείεται από την περαιτέρω 
διαδικασία». 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν απαιτούνται οι τελευταίες οικονομικές χρήσεις και 
του γενικού κύκλου εργασιών ή του ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών σύμφωνα με το 
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, και συγκεκριμένα για εμάς της ΟΜΑΔΑΣ Α….»  

http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Σύμφωνα με το σημείο α) της παραγράφου 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια» της διακήρυξης απαιτείται: 
«… γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι 
2015, 2016, 2017 συναφή με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης ίσος ή 
μεγαλύτερος του 100% του συνολικού προϋπολογισμού της Ομάδας, αθροιστικά για τα 
παραπάνω έτη, για την οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό ….» και

2. Σύμφωνα με το σημείο Β.3. της παραγράφου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» της διακήρυξης 
απαιτείται:
«…Β.3. 
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξίας) 
προσκομίζουν:
Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των 
ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος) ή οικονομικών καταστάσεων (κατάσταση 
αποτελεσμάτων, Ε3, Ν) ή ισοζυγίων, των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών 
χρήσεων ή συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του, από τα οποία θα αποδεικνύεται με ειδική επισήμανση: ο γενικός 
ετήσιος κύκλος καθώς και το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα (καθαρά κέρδη προ φόρων) 
της κάθε χρήσης…»

 
Επομένως για την ΟΜΑΔΑ Α απαιτείται γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών, για τις τρεις 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι 2015, 2016, 2017. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο

i. «Στα κριτήρια επιλογής, στην σελ. 44, άρθρο 2.2.6. «Τεχνική και Επαγγελματική 
Ικανότητα»  

Για την Ομάδα Α: Υποδομές Αιθουσών Τηλεκπαίδευσης  
 
Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, (ως ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου 
τύπου, ποσού ίσου με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της ομάδας 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν απαιτούνται συμβάσεις που να έχουν ολοκληρωθεί 
και αν η διάρκειά τους πρέπει να έχει έναρξη ή ολοκλήρωση εντός της τελευταίας τριετίας. 

ii. γ)  να  διαθέτουν ISO 9001/2008  ή  ισοδύναμα πιστοποιητικά που  έχουν εκδοθεί  από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των κάτωθι προϊόντων: ….. και παρατίθεται ένας 
πίνακας με όλα τα συστήματα που απαιτούνται. 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι τα ζητούμενα ISO αφορά τους κατασκευαστές των ειδών, 
κι όχι τον οικονομικό φορέα»



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

i. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, στο σημείο: Για την Ομάδα Α: Υποδομές Αιθουσών 
Τηλεκπαίδευσης, περίπτωση Α, παράγραφος 2.2.6. «Τεχνική και Επαγγελματική 
Ικανότητα», απαιτείται:
Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, (ως ελάχιστη απαίτηση τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις 
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ποσού ίσου με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της 
ομάδας 

Επιπλέον, σύμφωνα με το σημείο Β.4. της παραγράφου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα»  της 
διακήρυξης, απαιτείται:
Β.4. 
Για την απόδειξη της πλήρωσης των απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
της παραγράφου 2.2.6: 
1. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τα στοιχεία τεκμηρίωσης του παρακάτω 

πίνακα*:

Σύντομη περιγραφή του 
αντικειμένου της σύμβασης με 

επισήμανση στη συνάφεια

Συμβατική Αξία προ 
ΦΠΑ

Διάρκεια 
σύμβασης

Παραλήπτες

*Τα στοιχεία τεκμηρίωσης του πίνακα θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες συμβάσεις ή 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους προκύπτει ότι οι συμβάσεις θα πρέπει να είναι 
ολοκληρωμένες την τελευταία 3ετία (ασχέτως έναρξής τους). 

ii. Σύμφωνα με τη διακήρυξη στο σημείο Για την Ομάδα Α: Υποδομές Αιθουσών 
Τηλεκπαίδευσης, περίπτωση Γ, της παραγράφου 2.2.6. «Τεχνική και Επαγγελματική 
Ικανότητα» της διακήρυξης, απαιτείται:

«…Γ) να  διαθέτουν ISO 9001/2008  ή  ισοδύναμα πιστοποιητικά που  έχουν εκδοθεί  από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των κάτωθι προϊόντων:…»

Κατά συνέπεια, τα ζητούμενα  πιστοποιητικά αφορούν στην καταλληλόλητα των προϊόντων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο κατά τη διαδικασία του άρθρ. 3.2. της διακήρυξης 
και πρέπει να πληρούν τους όρους της παραγράφου 2.2.9.2., ή κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της διακήρυξης στην πρώτη παράγραφο 
αυτής  αναφέρεται: 



 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Τα αποδεικτικά μέσα αυτής της παραγράφου υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο 
στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, με τον τρόπο που περιγράφεται 
αναλυτικά στην παράγραφο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» της παρούσας διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο

«…Στην σελίδα 42 της υπ’ αρ. πρωτ. 2360/25.02.2019 Διακήρυξης, μετά το σημείο 3 της 
παραγράφου 2.2.3.2. αναφέρεται ότι  
«Επισημαίνεται ότι το αντίστοιχο αποδεικτικό μέσο πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών». 

Παρακαλούμε θερμά, όπως διευκρινιστεί αν η προαναφερθείσα επισήμανση («Επισημαίνεται 
ότι το αντίστοιχο αποδεικτικό μέσο….υποβολής των προσφορών») αφορά στα αποδεικτικά 
μέσα για τα σημεία 1, 2 και 3 της παραγράφου 2.2.3.2 ή μόνο για τα αποδεικτικά μέσα των 
σημείων 1 και 2 της παραγράφου 2.2.3.2 της Διακήρυξης, καθώς από τα αποδεικτικά μέσα για 
το σημείο 3 της παραγράφου 2.2.3.2 (ήτοι από το πιστοποιητικό από την Δ/νση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και την ένορκη 
βεβαίωση) πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο 3 της παραγράφου 2.2.3.2  και κατά συνέπεια 
τα αποδεικτικά μέσα για το εν λόγω σημείο 3 (ήτοι πιστοποιητικό της Δ/νσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και ένορκη βεβαίωση) πρέπει να εκδοθούν 
μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ώστε να καλύπτουν 
ολόκληρο το απαιτούμενο χρονικό διάστημα (ήτοι τα 2 έτη πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς).  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

i. Στην παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της διακήρυξης αναφέρεται: 

«…Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθ. 105 παρ. 3 περ. γ’ του Ν. 
4412/2016..».

Επομένως τα πιστοποιητικά 1 και 2, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας  θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την 
ημερομηνία υποβολής των  προσφορών, ασχέτως εάν δεν απαιτείται να κατατεθούν 
κατά την υποβολή της προσφοράς.

ii. Στην παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» σημείο Β.1. περίπτωση β) της 
διακήρυξης, αναφέρεται:

«…1. για την παράγραφο 2.2.3.2, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας, εν ισχύ την ημέρα που τα προσκομίζουν…».



Επομένως τα πιστοποιητικά 1 και 2 ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας  θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

iii. Στην παραγράφου 2.2.3 «Λόγοι Αποκλεισμού» και συγκεκριμένα στο σημείο 2.2.3.2 
της διακήρυξης αναφέρεται:

«…πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγρ/σμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ετών, 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς...»

Επομένως το πιστοποιητικό 3, ήτοι πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγρ/σμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή σε περίπτωση αδυναμίας 
έκδοσής του η Ένορκη Βεβαίωση, θα πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία 
υποβολής των  προσφορών. 
Η κατάθεση του εν λόγω πιστοποιητικού θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με την περίπτωση β) του 
σημείου Β.1. της παραγράφου 2.2.9.2.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο

Ο αναλογούν ΦΠΑ για τα νησιά Λέσβο, Σάμο και Χίο είναι 17% και για τη Λήμνο με 24%. Στο 
υπόδειγμα στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ, για την ΟΜΑΔΑ Α  
αναφέρεστε σε συγκεντρωτικές ποσότητες που αφορούν και τα 4 νησιά. Λόγω όμως του 
αναλογούντος ΦΠΑ ανά νησί θα πρέπει να υπάρχουν δύο πίνακες. Ο πρώτος πίνακας με τις 
συνολικές ποσότητες που αφορά τα τρία προαναφερόμενα νησιά με 17% και ο δεύτερος 
σύμφωνα με τις συνολικές ποσότητες για το 4ο νησί.  

 
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν θα δοθούν επιμέρους πίνακες ή θα βασιστούμε στον επιμερισμό 
ποσοτήτων σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομών ειδών ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα (σελίδες 
25 έως 30) και με βάση το υπόδειγμα του Πίνακα των Οικονομικών Προσφορών προχωρήσουμε 
μόνοι μας στη δημιουργία των δύο αυτών πινάκων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεδομένου ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί συντελεστές ΦΠΑ 17% και 24%, μπορείτε να 
δημιουργήσετε δυο Πίνακες (σύμφωνα με το υπόδειγμα της διακήρυξης) βάσει του ΦΠΑ, με τα 
στοιχεία που προκύπτουν από τον «Πίνακα Κατανομών ειδών ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα», 
σελ. 25 της διακήρυξης.

Προϊσταμένη Τμήματος Περιουσίας και Προμηθειών

Χριστίνα Φιορή
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