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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πειραιάσ, 04 επτεμβρίου 2020
Αρικ. Πρωτ.: 2832.2/57063/2020

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: Παροχι διευκρινίςεων επί τθσ αρικ. 05/2020 Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τθν
«Προμικεια Μόνιμων και Φορθτών Ηλεκτρο-οπτικών υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.».
ο

χετ.: α) H υπ’ αρικμ. 05/2020 Πρόςκλθςθ – Διακιρυξθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2 (ΑΔΑΜ: 20PROC007233476,
ΑΔΑ:6ΟΟ64653ΠΩ-ΑΤ).
β) Σο από 31-08-2020 και ώρασ 14:16 αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων τθσ εταιρείασ «ADAPTIT» που υπεβλικθ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
γ) Σο από 31-08-2020 και ώρασ 18:25 αίτθμα παροχισ διευκρινίςεων τθσ εταιρείασ «TRADE TECH» που υπεβλικθ
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
ο
δ) Η αρικ. πρωτ. 2832.5/55952/2020/01-09-2020 Απόφαςθ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2 (ΑΔΑΜ: 20PROC007248140,
ΑΔΑ: Ψ3ΡΡ4653ΠΩ-ΦΑΕ).

1. Αναφορικά με ανωτζρω (β) και (γ) ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί όρων τθσ αρικ. 05/2020
Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο που υπεβλικθςαν εμπρόκεςμα μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, διευκρινίηονται τα εξισ:
1.1 Όςον αφορά ςτο από 31-08-2020 και ϊρασ 14:16 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ εταιρείασ
«ADAPTIT» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 31-08-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (β)+:
Ερϊτημα (Α/Α 01):
«Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Ανάκεςθσ
Παρακαλϊ διευκρινίςτε ότι ςε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκδόςεωσ των πιςτοποιθτικϊν i ζωσ και viii τθσ
παραγράφου 8.2.3.β. εάν είναι αποδεκτι θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ζχουν
υποβλθκεί οι ςχετικζσ αιτιςεισ και ότι θ εταιρία δεν τελεί ςε οποιαδιποτε από τισ καταςτάςεισ τθσ
παραγράφου αυτισ?»
Διευκρίνιςη ςε Ερϊτημα (Α/Α 01):
φμφωνα με το άρκρο 8.2.3 τθσ Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ, εντόσ του οπτικοφ δίςκου κα περιλαμβάνεται
φάκελοσ με όνομα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ», ςτον οποίο κα περιζχονται επί ποινή απόρριψησ τα
αναφερόμενα ςτο εν λόγω άρκρο δικαιολογθτικά και ζγγραφα.
Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 8.2.4, τα δικαιολογθτικά ανάκεςθσ προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από
τον/τουσ προςφζροντα/εσ εντφπωσ εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου μζχρι και τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορών ςτον τόπο υποβολι προςφορών, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Όταν
υπογράφονται από τον/τουσ ίδιο/ίδιουσ φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Περαιτζρω, ςτθν από 13.4.2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των
ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Α’ 84),
θ οποία κυρώκθκε με τον ν.4690/2020 (Α’ 104) και ςυγκεκριμζνα ςτο τεςςαρακοςτό πρώτο άρκρο του Μζρουσ
Η’ αυτισ, προβλζπεται ότι: «1. Εφόςον εξακολουκεί να υφίςταται άμεςοσ κίνδυνοσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ
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COVID-19, θ ζλλειψθ του οποίου βεβαιϊνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, και πάντωσ για χρονικό
διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, κάκε
ανακζτουςα αρχι και κάκε ανακζτων φορζασ ςφμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Αϋ 147), κατά τθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, οι οποίεσ μπορεί να εκκίνθςαν είτε προ είτε μετά τθσ 25 θσ Φεβρουαρίου 2020,
μποροφν, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ζκδοςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι
αδυναμίασ ζκδοςθσ αυτϊν, λόγω αναςτολισ λειτουργίασ των αντίςτοιχων αρμόδιων υπθρεςιϊν ι μερικισ
αναςτολισ λειτουργίασ αυτϊν, ςτο πλαίςιο των μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19
ι για άλλο ςοβαρό λόγο, να προςκαλοφν άμεςα τον επιλεγζντα ανάδοχο να υποβάλει ςε αντικατάςταςθ των
απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεφκυνθ διλωςθ του
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ
από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.
4683/2020 (Αϋ 83), προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ.
Στθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) δεν ςυντρζχει κανζνα
νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) εξακολουκεί να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.»
Ωσ εκ τοφτου, και κατ’ αναλογία με τισ ωσ άνω διατάξεισ, είναι δυνατι θ υποβολι εκ μζρουσ του ςυμμετζχοντα
οικονομικοφ φορζα υπεφκυνθσ διλωςθσ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθσ από τον νόμιμο
εκπρόςωπο, με τθν οποία κα δθλώνεται ότι:
i. δεν ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κώλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία,
ii. δεν τελεί ςε μία από τισ καταςτάςεισ (i) ζωσ και (viii) τθσ παρ. β του άρκρου 8.2.3 τθσ υπ’ αρικμ.
05/2020 Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο,
iii. δεςμεφεται πωσ κα προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά ανάκεςθσ, αμζςωσ μόλισ
αυτά εκδοκοφν και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερών από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Η ωσ άνω Τπεφκυνθ Διλωςθ κα ςυνοδεφεται από τισ ςχετικζσ αιτιςεισ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ
των εν λόγω δικαιολογθτικών.
1.2 Όςον αφορά ςτο από 31-08-2020 και ϊρασ 18:25 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ εταιρείασ
«TRADE TECH» μετά ςυνθμμζνθσ τθσ από 31-08-2020 επιςτολισ *υπό ςτοιχείο (γ)]:
Ερϊτημα (Α/Α 02):
«Αναφορικά με τθν ανωτζρω διαπραγμάτευςθ παρακαλοφμε διευκρινίςτε εάν είναι δυνατι θ υποβολι
φακζλου δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ (Παρ 8.2.3 Πρόςκλθςθσ - Διακιρυξθσ) μόνο από τον μειοδότθ κακϊσ είναι
αδφνατον να εκδοκοφν αυτά τα δικαιολογθτικά ςε τόςο ςφντομο χρονικό διάςτθμα».
Διευκρίνιςη ςε Ερϊτημα (Α/Α 02):
χετικι τυγχάνει θ απάντθςθ ςτο ερώτθμα με Α/Α 01.
2. Η ανωτζρω διευκρίνιςθ να αναρτθκεί ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και του
ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr).
3. Να κοινοποιθκεί για άμεςθ εκτζλεςθ.-

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AIKATERINI
DIAMANTOPOULOU
Ημερομηνία: 2020.09.04 17:21:26 EEST
Αιτία: Ακριβές αντίγραφο

Ιωάννησ Πλακιωτάκησ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ τθσ αρικ. 05/2020 Πρόςκλθςθσ – Διακιρυξθσ ΤΝΑΝΠ/ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 2ο για τθν
«Προμικεια Μόνιμων και Φορθτών Ηλεκτρο-οπτικών υςτθμάτων για τισ ανάγκεσ του Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.» *μζςω των
διαδικτυακών τόπων του Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (www.hcg.gr) και του ΤΝΑΝΠ (www.ynanp.gr)].
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. Γρ. κ. Τπουργοφ
2. Γρ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.
3. Γρ. κ. Β’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.
4. Γρ. κ. ΔΚΑ’
5. Γρ. κ. ΓΔΟΤ
6. Ειδικι Τπθρεςία «Επιτελικι Δομι ΕΠΑ»
7. Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΜ
8. Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΠΙΧ
ο
ο
9. ΓΔΟΤ/ΔΙΠΕΑ 1 - 4
10. Πρόεδροσ και Μζλθ Επιτροπισ Διενζργειασ των Διαδικαςιών Διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ κατά
άρκρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 για τθν εν λόγω προμικεια (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
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