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Ταχ. Δ/νση:      Λ. Μεσογείων 432 
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Εmail:               eazaka@ert.gr                                                            Αθήνα, 06.09.2016 

                                                                    Αρ.Πρωτ: 16038 

 
                                                                                                                 ΠΡΟΣ   

                                                                                                       -TEΛMAKO AE 

                                                                                                       - ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης για την προμήθεια   

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεφαλικού άκρου». 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η επιστολή της εταιρίας ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε σχετικά με την με αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ   26295  Προκήρυξη  του υπ΄ αριθ.  06/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου της Προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ενός κεφαλικού 

άκρου. 

 

 

Ερώτηση: 

 

1. Άρθρο12.1.2,της Διακήρυξης  σελ.29, αναφέρεται ότι :«Σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ατομικά από τον Πρόεδρο Δ.Σ. 

και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), από τον Διαχειριστή στις 

εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),στις ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), στις 

ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και σε 

κάθε άλλη περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο που διοικεί και εκπροσωπεί έναντι τρίτων 

το νομικό πρόσωπο  σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζονται ». 

Να διευκρινιστεί :α) αν η προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένη και β) αν πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής (σε περίπτωση που δεν πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη). 

 

 

Απάντηση: 

 

Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε  ότι σύμφωνα με το άρθρο 12.1.2 της 

διακήρυξης,  η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον κατά 

περίπτωση υπόχρεο  και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.  

 

Ερώτηση 

 

2. Άρθρο 12.1.2. της Διακήρυξης (σελ. 30 της Διακήρυξης):  Σύμφωνα με το αρ. 12.1.2 της 

Διακήρυξης (σελ. 30 της Διακήρυξης) απαιτείται στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώνεται  

(μεταξύ άλλων ) και ότι «Θ. δεν έχει υποστεί αντίστοιχες με τις ανωτέρω κυρώσεις από 

αλλοδαπές αρχές, εάν είναι αλλοδαπός». Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινιστεί αν δεν θα 

δηλώνεται με την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση το περιεχόμενο της προαναφερθείσας 

παραγράφου Θ σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο. 
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Απάντηση: 

Σύμφωνα με τον όρο 12.1.2  της Διακήρυξης σας γνωρίζουμε ότι η παράγραφος Θ δεν θα 

δηλώνεται εάν ο προσφέρων είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο. 

 

 

Ερώτηση 

 

3. Άρθρο 12.1.3 της Διακήρυξης:  

α. Στο σημείο ii (σελ. 31 της Διακήρυξης) αναφέρεται ότι πρέπει να δηλώνεται η χρονική 

διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Στο αρ. 6.1 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι οι προσφορές  

ισχύουν για 12 μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ στο 

Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης (που είναι το υπόδειγμα της απαιτούμενης υπεύθυνης 

δήλωσης) αναφέρεται ότι «Η Προσφορά μας έχει διάρκεια ισχύος δώδεκα 12 μηνών από την 

ημερομηνία κατάθεσής της…». 

Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινιστεί αν στην απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση θα 

αναφερθεί ως χρόνος ισχύος της προσφοράς αυτός που αναφέρεται στο αρ. 6.1 της 

Διακήρυξης ή αυτός που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης. 

β. Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινιστεί αν η απαιτούμενη από το αρ. 12.1.3 υπεύθυνη 

δήλωση  πρέπει να συνταχθεί σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του αρ. 8 του  Ν. 1599/86 ή 

πρέπει να συνταχθεί σε απλό έντυπο (πχ επιστολόχαρτο συμμετέχοντος)  σύμφωνα με το 

υπόδειγμα της Διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ). 

 

 

Απάντηση: 

 

α. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της Διακήρυξης πρέπει 

να είναι τουλάχιστον δώδεκα μήνες από την  επόμενη ημέρα της διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή 12 μήνες από την επομένη ημέρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών.  

β. Η απαιτούμενη από το άρθρο 12.1.3  υπεύθυνη δήλωση  μπορεί  να συνταχθεί  είτε σε 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 είτε σε απλό χαρτί και θα 

πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα της 

Διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).  

 

Ερώτηση 

 

4.Άρθρο 16.8.1 της Διακήρυξης: Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο ο Προσωρινός Ανάδοχος, θα 

κληθεί επί ποινή εκπτώσεως να προσκομίσει  προ της κατακύρωσης Εγγυητική Επιστολή 

καλής εκτέλεσης. Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινιστεί αν η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

που θα υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος  ή αν θα σταλεί ξεχωριστή πρόσκληση για την 

προσκόμιση της εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης. 

 

 

Απάντηση: 

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  πρέπει να συμπεριληφθεί στον φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που θα υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος .  
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Ερώτηση 

 

5.Σημείο 3 του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης  που φορά σε Ανώνυμες Εταιρείες (σελ. 83 

της Διακήρυξης):  

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί στο ΓΕΜΗ αίτηση καταχώρησης πρακτικού της Γενικής 

Συνέλευσης για εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικού του Διοικητικού 

Συμβουλίου για συγκρότησή του σε σώμα, αλλά  μέχρι την υποβολή της προσφοράς για τον 

εν λόγω διαγωνισμό δεν έχει γίνει η καταχώρηση από το ΓΕΜΗ (και δεν έχει εκδοθεί σχετική 

ανακοίνωση του ΓΕΜΗ) και δεδομένου ότι έχει καταργηθεί η υποχρέωση δημοσίευσης στο 

ΦΕΚ, παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινιστεί αν αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου της 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αντιγράφου της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε 

σώμα και η βεβαίωση πληρωμής του τέλους για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του πρακτικού 

της Γ.Σ. περί εκλογής Δ.Σ. και του πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκρότησής του σε σώμα ή 

ποια άλλα έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν. 

 

 

Απάντηση: 

 

Σε απάντηση του ερωτήματος σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο 

της  αίτησης  καταχώρησης πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης για εκλογή του Διοικητικού 

Συμβουλίου και πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκρότησή του σε σώμα, 

αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής του Διοικητικού 

Συμβουλίου, αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή 

του σε σώμα και η βεβαίωση πληρωμής του τέλους για καταχώρηση στο ΓΕΜΗ του 

πρακτικού της Γ.Σ. περί εκλογής Δ.Σ. και του πρακτικού του Δ.Σ. περί συγκρότησής του 

σε σώμα. 
 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.   

                             

Κοινοποίηση:                                                                                             

Γραφείο Δ/ντος  Συμβούλου ΕΡΤ ΑΕ 

Γενική Δ/νση Τεχνολογίας 

Δ/νση Προμηθειών και Διαχ/σης           

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Τμήμα Προμηθειών 

Εmail: eazaka@ert.gr   
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

                Χ.  ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 

 

      ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                         
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