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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον με αριθ. πρωτ. οικ. 24708 ΕΞ/2022 04.08.2022 (ΑΔΑΜ: 

22PROC011060082) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη και υποστήριξη της 

εφαρμογής Σχεδίου Συμμόρφωσης της ΕΑΔ με το ισχύον πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ΠΔΠΧ) και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013». 

 

Σε συνέχεια των κάτωθι ερωτημάτων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ παραθέτουμε τα εξής:  

 

Α)  Έγγραφο διευκρινίσεων 
Ερώτηση 1  

Στην παρ. 2.2.6. αναφέρεται : ‘’α) Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών πριν το 

έτος διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 2019, 2020 και 2021, να έχουν ολοκληρώσει, εντός 

της περιόδου αναφοράς και ανεξάρτητα, από τον χρόνο έναρξης της υλοποίησής τους, 

τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν τουλάχιστον τρεις 

(3) από τους ακόλουθους τομείς:….’’.  

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι για την κάλυψη της απαιτούμενης τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας αρκεί η κάθε σύμβαση να καλύπτει έστω έναν από τους 

οριζόμενους στην παράγραφο 2.2.6 α) τομείς.  

Ερώτηση 2  

Στην §Β.4 περ. δ) σελ. 26 της διακήρυξης, ζητείται να υποβληθούν ως δικαιολογητικά 

κατακύρωσης υπεύθυνες δηλώσεις όλων των μελών της Ομάδας Έργου.  

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι για τις υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της 

Ομάδας Έργου που είναι μόνιμα στελέχη του οικονομικού φορέα, δεν απαιτείται θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής, αλλά σε περίπτωση που απαιτείται ότι αυτή μπορεί να γίνει 

μέσω gov.gr “ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ”.  
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Ερώτηση 3  

Στο Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς στο Παράρτημα V, πέρα από τον Υπεύθυνο Έργου 

(Project Manager), γίνεται αναφορά και σε Έμπειρους Συμβούλους (senior consultants) ανά 

παραδοτέο. Ωστόσο, στην παρ. 2.2.6 της διακήρυξης που αναλύεται η απαιτούμενη Ομάδα 

Έργου γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνο Έργου και Μέλη της Ομάδας Έργου χωρίς σχετική 

αναφορά σε ‘’Έμπειρους Συμβούλους’’. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ως ‘’Έμπειρος 

Σύμβουλος’’ νοείται κάθε ένα από τα 6 μέλη της Ομάδας Έργου που περιγράφονται στην 

παρ.2.2.6.  

Επιπλέον, στην στήλη ’’ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)’’ του υποδείγματος οικονομικής 

προσφοράς γίνεται συμπληρώνεται ‘’Υπεύθυνος Έργου (Project Manager)’’ και σε ‘’Έμπειρος 

Σύμβουλος (senior consultant)’’. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η αναφορά σ’ αυτήν 

την στήλη έγινε εκ παραδρομής και ότι οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν σ’ αυτήν 

την στήλη το κόστος Α/Μ χωρίς ΦΠΑ και η αναφορά σε ρόλο/θέση θα γίνει μόνο στην 

αντίστοιχη στήλη του πίνακα.  

Ερώτηση 4  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης, στη σελ. 87, αναφέρεται: «Μελέτη 

Διαλειτουργικότητας: Μελέτη, που αναλύει τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του 

λογισμικού με άλλα συστήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και την τεχνολογική διάσταση 

υλοποίησής της». Επίσης, στην ίδια σελίδα αναφέρεται: «Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης: 

Αποτύπωση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής προσέγγισης του Υποψηφίου 

Αναδόχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, την ευρύτερη στρατηγική πληροφορικής 

της Αρχής και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τυποποιήσεις».  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί, εάν με βάση τις ανωτέρω αναφορές και στο πλαίσιο του 

περιγραφόμενου έργου, απαιτείται η ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος ή Λογισμικού ή 

Εφαρμογής από τους Υποψήφιους Αναδόχους, τα οποία θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του 

έργου ή αν πρόκειται για εκ παραδρομής αναφορά και δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη από 

τους οικονομικούς φορείς.  

 

H αναθέτουσα αρχή παραθέτει τα παρακάτω: 

1. Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του κριτηρίου της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

του άρθρου 2.2.6 απαιτείται να έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον τρείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

και οι οποίες να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τρείς από τους έξι αναφερόμενους τομείς. Σε κάθε 

περίπτωση εκάστη σύμβαση πρέπει να καλύπτει έστω έναν τομέα από τους αναφερόμενους στο 

κείμενο της διακήρυξης.  

2. Διευκρινίζεται ότι οι υποβαλλόμενες υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ομάδας έργου, που 

προβλέπονται ως αποδεικτικά μέσα στην παράγραφο 2.2.9.2  (υποπαράγραφο Β.4) της διακήρυξης, 

υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Β.10 της ανωτέρω 

παραγράφου. 
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3.   Έμπειρος Σύμβουλος (Senior Consultant) στο υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς του 

παραρτήματος V της διακήρυξης νοείται κάθε ένα από τα μέλη της Ομάδας Έργου (τουλάχιστον έξι), 

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V της 

αναλυτικής διακήρυξης, στη στήλη «ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» συμπληρώνεται το κόστος του 

ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ, ενώ οι ιδιότητες «Υπεύθυνος Έργου (Project Manager)» και «Έμπειρος 

Σύμβουλος (Senior Consultant)» συμπληρώνονται αναλόγως στη στήλη «ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ» 

του Αναλυτικού Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Έργου. 

4. Βάσει της διακήρυξης (σελ. 61), ο Ανάδοχος θα προβεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) σύμφωνα με τι απαιτήσεις του προτύπου 

ISO 27001:2013.  

Ο Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής λύσης αφορά την αποτύπωση και τεκμηρίωση της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής προσέγγισης του Υποψηφίου Αναδόχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, την 

ευρύτερη στρατηγική πληροφορικής της Αρχής και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τυποποιήσεις.  

Επίσης, όπως προκύπτει από την σελίδα 63-64 της Διακήρυξης, στο πλαίσιο εφαρμογής συγκεκριμένης 

πολιτικής / διαδικασίας ενδέχεται να αποφασισθεί η ανάπτυξη / προμήθεια εξειδικευμένου 

συστήματος / λογισμικού.  

Κατά συνέπεια, η Μελέτη Διαλειτουργικότητας είναι η Μελέτη, που αναλύει τις απαιτήσεις 

διαλειτουργικότητας του λογισμικού με άλλα συστήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και την 

τεχνολογική διάσταση υλοποίησής της θα υλοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που κατά τα ανωτέρω 

αποφασιστεί η ανάπτυξη / προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος / λογισμικού. Στην περίπτωση που 

δεν απαιτηθεί ή δεν αποφασιστεί η ανάπτυξη / προμήθεια εξειδικευμένου συστήματος / λογισμικού 

η μελέτη διαλειτουργικότητας θα είναι κενή. 

 

Β) Έγγραφο διευκρινίσεων 

1.  Θα συμμετέχουμε ως Ένωση Εταιρειών. Η κάθε μία εταιρεία ξεχωριστά οφείλει να υποβάλλει 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής εις ολόκληρον το ποσό (€2.400 έκαστος), άρα πώς θα χρησιμοποιηθεί 

το υπόδειγμα επιστολής της Ένωσης, εφόσον θα εκδοθούν τρεις ξεχωριστές επιστολές; (σελ. 76, 

Παράρτημα VΙ).  

2. Το Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό;  

3. Ο Υπεργολάβος, εφόσον λάβει ποσοστό κάτω του 30%, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει έντυπο 

ΕΕΕΣ;  

4. Πόσες ώρες και ημέρες θέλει η Αναθέτουσα Αρχή επιτόπια παροχή υπηρεσιών στην έδρα της; 

(Παραπομπή - άρθρο 3.5. σελ. 67)  

5. Χρειάζεται εξουσιοδότηση από ένα μέλος (εταιρεία) της Ένωσης Εταιρειών για υποβολή προσφοράς 

από τον δικό του λογαριασμό στο ΕΣΗΔΗΣ;  

6. Η υποβολή των δικαιολογητικών που ορίζονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 γίνεται κατά την 

κατακύρωση; Στο άρθρο 2.2.9.2 (Αποδεικτικά μέσα) αναφέρεται ότι τα δικαιολογητικά σχετικά με την 

πλήρωση των κριτηρίων κατ’ άρθρο 2.2.3 και κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.25, 2.2.6 και 2.2.7 

προσκομίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Ωστόσο τα 
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δικαιολογητικά στις σελ. 24, 25, 26 της προκήρυξης δεν είναι απαραίτητα προς υποβολή κατά το 

στάδιο υποβολής προσφορών;  

 
H αναθέτουσα αρχή παραθέτει τα παρακάτω: 
 

1. Στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης το άρθρο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» αναφέρει:  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δύο 

χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400€), το οποίο αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής παρατίθεται στο Παράρτημα VI. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400€) της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε 

περίπτωση ένωσης εταιρειών καλύπτεται αθροιστικά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

της ένωσης και όχι από το κάθε ένα μέλος ξεχωριστά. 

2. Στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης το άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» αναφέρει : 

γ) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου με σαφή αναφορά στην 

συμμετοχή και το ρόλο του κάθε μέλους σε ανάλογου αντικειμένου συμβάσεις, καθώς και στην 

εργασιακή σχέση κάθε μέλους με τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, ουσιωδώς υπό τη μορφή του 

υποδείγματος του Παραρτήματος IV της παρούσας.  

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δύνανται να χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα του Παραρτήματος 

IV, το οποίο δίνεται και σε επεξεργάσιμη μορφή word για διευκόλυνσή τους. Σε κάθε περίπτωση τα 

υποβαλλόμενα βιογραφικά σημειώματα και εφόσον δεν ακολουθήσουν το υπόδειγμα, απαιτείται να 

περιλαμβάνουν το σύνολο των πληροφοριών και των στοιχείων του υποδείγματος.   

3. Στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης το άρθρο 2.2.9 «Κανόνες απόδειξης ποιοτικής 

επιλογής» αναφέρει στην περίπτωση υπεργολάβου:  

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 

κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

και το άρθρο 4.4.3 αναφέρει: 

«Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 

2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης…» 

Ωστόσο, στην περίπτωση υπεργολάβου στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας υφίσταται υποχρέωση υποβολής ΕΕΕΣ, εκ μέρους του υπεργολάβου, 
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ανεξαρτήτως  του ποσοστού της συνολικής αξίας της σύμβασης στο οποίο αντιστοιχεί το τμήμα που 

του έχει ανατεθεί: 

«Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, 

σύμφωνα, με το άρθρο 78 του ν.4412/2016 και την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, πρέπει να 

μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λάβει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε έναν φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.» 

σελ. 33 της διακήρυξης 

Επιπλέον το άρθρο 2.2.9.2 , Β4, σημείο β του αναλυτικού κειμένου αναφέρει:  

Στην περίπτωση ύπαρξης υπεργολάβου, από τον οποίο θα προέλθουν οι παραπάνω, θα πρέπει να 

αναφέρεται ρητά στον Πίνακα ότι τα συγκεκριμένα στελέχη είναι μισθωτοί με σχέση εξηρτημένης 

εργασίας με τον υπεργολάβο, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπεργολάβου. Υπενθυμίζεται ότι 

στην περίπτωση αυτή κατατίθεται χωριστό ΕΕΕΣ για τον υπεργολάβο κατά τα παραπάνω 

αναφερόμενα. 

Σε περίπτωση μελών / στελεχών της ΟΕ, που δεν συνδέονται με τον προσφέροντα με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας, πρέπει η σχέση αυτή να αναφέρεται ρητά στον πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι 

στην περίπτωση αυτή κατατίθεται χωριστό ΕΕΕΣ για τον κάθε εξωτερικό συνεργάτη κατά τα 

παραπάνω αναφερόμενα, για τον οποίο συνυποβάλλεται και σχετική υπεύθυνη δήλωση ως έγγραφη 

δέσμευση του εξωτερικού συνεργάτη που συμμετέχει στην Ομάδα Έργου περί αποδοχής της 

συνεργασίας του με τον υποψήφιο Ανάδοχο για το συγκεκριμένο έργο για όλη την προβλεπόμενη 

διάρκεια της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού.  

4. Στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης το άρθρο 3.5 «Τόπος υλοποίησης / παροχής των 

υπηρεσιών». Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει επιτόπια στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχή 

υπηρεσίες τουλάχιστον ενός (1) ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης, εύλογα κατανεμημένες στη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου και με βάση τις εργασίες που θα βρίσκονται σε εξέλιξη  

Η απαίτηση για παροχή υπηρεσιών στην έδρα της αναθέτουσας αρχής για τη 12μηνη διάρκεια της 

σύμβασης, σύμφωνα με τον τύπο Ισοδυνάμου Πλήρους Απασχόλησης [ΙΠΑ=(Αριθμός ωρών 

εργασίας πραγματικά / Αριθμός εργάσιμων ημερών κατά την περίοδο αναφοράς) / Ώρες ολόκληρης 

της ημέρας], είναι 1.720 ώρες.  Επισημαίνεται ότι η επιτόπια υποστήριξη δύναται να αυξομειώνεται 

ανάλογα με το χρονοπρογραμματισμό ολοκλήρωσης των παραδοτέων του έργου. 

5.  Στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης το άρθρο 2.4.1 «Γενικοί όροι υποβολής προσφορών»   

αναφέρει:  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.  

Ένα εκ των μελών της ένωσης υποβάλλει από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 

κοινή προσφορά. Προς τούτο, δεν απαιτείται εξουσιοδότηση των λοιπών μελών της ένωσης προς το 

μέλος που υποβάλει την προσφορά στο ΕΣΗΔΗΣ.  
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6. Στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης το άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου» αναφέρει: 

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 

και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Η υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν στα αποδεικτικά μέσα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς 

τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης. 

 

Γ) Έγγραφο διευκρινίσεων 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα σημεία: 

1. Στην παράγραφο 2. «Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού», του «ΜΕΡΟΥΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», της Διακήρυξης, παρατίθεται Πίνακας στον οποίο 

αποτυπώνονται, ανά παραδοτέο του Υποέργου, για κάθε «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» 

που εμπλέκεται στην υλοποίηση έκαστου παραδοτέου, οι «ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ Α/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», το 

κόστος ανθρωπομήνα και το συνολικό κόστος. 

Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε, εάν οι αναφερόμενοι ΑΜ, ανά παραδοτέο, για κάθε 

«ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ», είναι ενδεικτικοί ή δεσμευτικοί. Αντιστοίχως, εάν το κόστος 

ανθρωπομήνα για κάθε «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ», ανά παραδοτέο, είναι ενδεικτικό ή 

δεσμευτικό (π.χ. αποτελεί το μέγιστο ποσό Α/Μ που πρέπει ο προσφέρων να δώσει στην οικονομική 

του προσφορά;). 

2. Στον «Αναλυτικό Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Έργου», στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς», της διακήρυξης, αποτυπώνεται ανά παραδοτέο, για κάθε 

ειδικότητα/προφίλ εργαζομένου που εμπλέκεται στην υλοποίηση έκαστου παραδοτέου, η 

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ Α/Μ», όπως ακριβώς αποτυπώνεται και στην παράγραφο 2. «Ανάλυση και 

Τεκμηρίωση προϋπολογισμού», του «ΜΕΡΟΥΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», του 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», 

της Διακήρυξης.  

Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε, εάν στον Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς, η 

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΜ», ανά παραδοτέο, για κάθε ειδικότητα/προφίλ εργαζομένου είναι ενδεικτική 

ή δεσμευτική. 

3. Στην περίπτωση που προσφέρων επιθυμεί να προσφέρει, βάσει της μεθοδολογίας του, πρόσθετα 

παραδοτέα από τα ζητούμενα της διακήρυξης, πώς θα γίνει η αποτύπωση στην Οικονομική 

Προσφορά; Σε συνέχεια του ερωτήματος με α/α 2, αν οι Α/Μ είναι δεσμευτικοί, τα πρόσθετα 
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παραδοτέα θα είναι με μηδενικό κόστος; Στην περίπτωση αυτή, τι ποσότητα θα βάλουμε στη στήλη 

Α/Μ; Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε τον ορθό τρόπο αποτύπωσης πρόσθετων παραδοτέων 

στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς. 

H αναθέτουσα αρχή παραθέτει τα παρακάτω: 

1. Οι αναφερόμενοι Α/Μ είναι δεσμευτικοί. Αναλυτικότερα ο αναφερόμενος πίνακας, του 

Παραρτήματος Ι, μέρος Β, παράγραφος 2, ταυτίζεται με τον Πίνακα στο Παράρτημα V "Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς", όπου είναι προσυμπληρωμένη η αντίστοιχη στήλη με τους 

απαιτούμενους Α/Μ και δεν δύναται να τροποποιηθεί.  

Το κόστος Α/Μ για κάθε «Ειδικότητα / Προφίλ Εργαζομένου» είναι ενδεικτικό. Σύμφωνα με το άρθρο 

4 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 απαιτείται να προσδιορίζεται, έστω και κατά προσέγγιση, η ποσότητα 

των εργασιών και προς προμήθεια αγαθών κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, καθώς και η 

επιμέρους τιμή μονάδας, ώστε με βάση τα ως άνω στοιχεία να προκύπτει η επιμέρους δαπάνη κάθε 

κατηγορίας ή υποκατηγορίας και, συνακόλουθα, και η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη. Τα 

αναγραφόμενα κόστη αποτελούν εκτιμώμενη δαπάνη η οποία δεν δύναται να ξεπεραστεί. 

2. Στον Πίνακα της οικονομικής προσφοράς η «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΜ» είναι δεσμευτική και για το 

λόγο αυτό είναι και προσυμπληρωμένη η αντίστοιχη στήλη του πίνακα. 

3. Τα παραδοτέα του έργου είναι τα Π1 έως Π6, όπως αυτά περιγράφονται από τους όρους της 

διακήρυξη, στις σελίδες 5-6, 65-68, στη σελίδα 90, παράγραφο 2.5 του Παραρτήματος VII Σχέδιο 

Σύμβασης. Επίσης τα παραδοτέα του έργου περιγράφονται στους πίνακες προϋπολογισμού του 

έργου. Υποστηρικτικό υλικό που άπτεται της μεθοδολογίας που εφαρμόζει ένας οικονομικός φορέας 

και που δύναται να γίνει διαθέσιμο στην Αναθέτουσα Αρχή από τον οικονομικό φορέα ακριβώς στο 

πλαίσιο της μεθοδολογίας του, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραδοτέο. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε 

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. Επίσης αυτό το υποστηρικτικό υλικό  δεν δύνανται να 

κοστολογηθεί ή να αξιολογηθεί. Μόνον όσον αφορά στα Παραδοτέα αυτά θα απαιτηθεί να 

τροποποιηθούν ή να επικαιροποιηθούν, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης, που 

περιγράφονται στις ενότητες α) 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

της σύμβασης, β) στο Παράρτημα Ι, μέρος Α, Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 3. 

Αντικείμενο του έργου, 3.1 Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

 

        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  

 

            ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ  

                                                                                        ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
                                                                                                               ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

 

 



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υποδοµών
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