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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
( Επί της µε αρ. 2/2012 Προκήρυξης )

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις επί των όρων της µε αριθµ. 2/2012 Προκήρυξης µε θέµα : «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή
και Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης κλήσεων eCall και θέση σε πλήρη
λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO».
Με αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας, για το διαγωνισµό της µε αριθµ. 2/2012 Προκήρυξης µε
θέµα : «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσαρµογή και Συντήρηση Εξοπλισµού και Λογισµικού για Κέντρο Εξυπηρέτησης
κλήσεων eCall και θέση σε πλήρη λειτουργία της ολοκληρωµένης λύσης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου HeERO»,
παρέχουµε τις κάτωθι διευκρινήσεις :

Ερώτηµα 1ο
«Να µας επιβεβαιώσετε ότι στον προκείµενο διαγωνισµό εφαρµόζεται το άρθρο 46 παρ. 3 του πδ 60/2007, δυνάµει του
οποίου ο υποψήφιος ανάδοχος του εν λόγω διαγωνισµού µπορεί να στηριχθεί στις δυνατότητες του υπεργολάβου του (ή
και άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς) προς κάλυψη της σχετικής απαίτησης της
παραγράφου 9.2.3 της πιο πάνω διακήρυξης για εκτέλεση έργων αντίστοιχου αντικειµένου και ανάλογης κρισιµότητας µε
το υπό ανάθεση έργο κατά τα τελευταία τρία έτη».

Απάντηση - ∆ιευκρίνηση
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σκεπτικό µέρος της ∆ιακήρυξης, παρ. 1 – εδάφιο ζ, ρητώς ορίζεται ότι ο υπό
προκήρυξη διαγωνισµός, θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 « Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 ».
∆εν προβλέπεται ουδεµία παρέκκλιση από το σύνολο των διατάξεων αυτού.

Ερώτηµα 2ο
«Εφόσον η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα είναι θετική, να µας διευκρινίσετε εάν στην περίπτωση αυτή απαιτείται,
σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 3 π.δ. 60/2007, να αποδεικνύεται µε την προσφορά του υποψηφίου αναδόχου ότι, για την
εκτέλεση της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγµατος χάριν µε την προσκόµιση της
δέσµευσης των φορέων, στις δυνατότητες των οποίων θα στηρίζεται, να θέσουν στη διάθεση του υποψηφίου αναδόχου
τους αναγκαίους πόρους ».
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Απάντηση - ∆ιευκρίνηση
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 9 – παρ. 9.2.6 της ∆ιακήρυξης, «ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει
επιπλέον, για κάθε ένα από τους δηλούµενους υπεργολάβους του, υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής του Υπεργολάβου στην οποία να αναφέρεται ότι ο Υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των όρων του
διαγωνισµού και της εργασίας που θα του ανατεθεί σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος του
έργου».
Περαιτέρω δε, παρέχεται η οδηγία στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, να αναφέρονται σαφώς οι εργασίες που πρόκειται
να αναλάβει ο Υπεργολάβος.

Οι εν λόγω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπ. Α. Αν. Υ. Με. & ∆. – Τοµέας Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (www.yme.gov.gr).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧ/ΜΕΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
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α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων
δ) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
ε) Γραφείο Γενικού ∆/ντή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων
στ) ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης
ζ) Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού
(δια του Προέδρου κ. Π. Παπασπηλιόπουλου)
η) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
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