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                                                                                   -ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                          

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

OB VAN 8HD CAMERAS της ΕΡΤ Α.Ε». 

 

 Ερώτημα : 

Στον όρο ( ΙΙΙ, 2) της  διακήρυξης αναφέρεται  ότι «Η λύση που θα επιλεγεί (η κατασκευή του 

αμαξώματος, καθώς και ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση των μηχανημάτων) θα υλοποιηθεί 

από οίκο, που θα διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία σε κατασκευές αντίστοιχου τύπου, 

αδυναμία τεκμηρίωσης του ανωτέρω θα αποκλείει τους υποψηφίους. Ο σχεδιασμός, η 

υλοποίηση και η κατασκευή του OB VAN θα γίνει στο σύνολό της από τον ίδιο κατασκευαστή, 

για λόγος συνεργασίας και ομοιομορφίας εξοπλισμού» 

 

 Στην παραπάνω παράγραφο αναφέρεται ίδιος κατασκευαστής για την σχεδίαση 

/συγκρότησης/κατασκευή του OBVAN. Σε άλλα άρθρα της διακήρυξης (V) αναφέρεται η 

δυνατότητα εταιρικών σχημάτων καθώς και η δυνατότητα για στήριξη στις ικανότητες τρίτου 

(3.2).  

Παρακαλούμε διευκρινίστε-επιβεβαιώστε ότι, βάσει της διακήρυξης γίνεται δεκτή η 

συμμετοχή εταιρείας όπου η προμηθεύτρια εταιρεία θα αναλάβει τη σχεδίαση και 

εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος στο ΟΒ VAN, το οποίο όχημα θα το έχει 

κατασκευάσει και διαμορφώσει άλλη εταιρεία (στα πλαίσια συνεργασίας με την 

προμηθεύτρια) ή απαιτείται η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι παράλληλα και η 

κατασκευάστρια του οχήματος.        

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Δείτε νέα παράγραφο 2, άρθρο ΙΙΙ, όπως διαμορφώνεται με τις τροποποιήσεις της 

διακήρυξης.       
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 Ερώτημα : 

 Στον όρο (1.4) της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ενώσεις/κοινοπραξίες/προσωρινές 

συμπράξεις δεν είναι υποχρεωτικό να προσλαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία… Πριν την σύναψη της συμβάσεως , η 

ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την εμπορική και φορολογική νομοθεσία για την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας και 

να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τα αντίστοιχα αποδεικτικά»  

Παρακαλούμε διευκρινίστε-επιβεβαιώστε ότι, θα πρέπει να έχει συσταθεί η 

ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη πριν την υποβολή της συμμετοχής και ότι η 

αίτηση συμμετοχής θα υποβληθεί στο όνομα της ένωσης /κοινοπραξίας/προσωρινής 

σύμπραξης ή μπορεί να συσταθεί και πριν την σύναψη της σύμβασης και συνεπώς  η αίτηση 

συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί από ένα μέλος και η σύναψη της σύμβασης να υπογραφεί 

με την ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Εφόσον περισσότεροι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από 

κοινού υπό τη μορφή ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης αρκεί να έχουν συστήσει 

την ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή σύμπραξη με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τους. Το 

συμφωνητικό αυτό πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο VII.Γ.4.2(5) της Πρόσκλησης. 

Η αίτηση συμμετοχής θα υποβληθεί στο όνομα της ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής 

σύμπραξης και θα δεσμεύει αλληλεγγύως και εις ολόκληρο όλα τα μέλη της (άρθρο V.1.4 της 

πρόσκλησης). 

Εφόσον η σύμβαση πρόκειται τελικά να ανατεθεί στην ένωση/κοινοπραξία/προσωρινή 

σύμπραξη η τελευταία θα πρέπει να τηρήσει τις κείμενες διατάξεις (εμπορικής και 

φορολογικής νομοθεσίας) για την έναρξη της δραστηριότητάς της. 

 

 Ερώτημα : 

Στον όρο (V, 3) της διακήρυξης αναφέρεται «η δυνατότητα κάλυψης των κριτηρίων επιλογής 

με την στήριξη στις ικανότητες τρίτου ή τρίτων, ανεξάρτητα από την νομική φύση των δεσμών 

του με αυτούς» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε-επιβεβαιώστε στην περίπτωση όπου η προμηθεύτρια εταιρεία 

στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων όσον αφορά τα κριτήρια του άρθρου 3.1.1. της διακήρυξης 

(οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια), εάν γίνεται δεκτή συμμετοχή εταιρείας που 

καλύπτει την πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή έχει συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 

ίσο με ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%) της προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως , 

στηριζόμενη στην επάρκεια τρίτης εταιρείας που πληροί την προϋπόθεση του ποσοστού 50% 

από τον ετήσιο κύκλο της για δραστηριότητες συναφείς προς τον αντικείμενο της 

προκείμενης συμβάσεως αλλά δεν έχει (η Τρίτη εταιρεία) συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

τουλάχιστον ίσο με ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%)  της προϋπολογιζόμενης αξίας 

συμβάσεως. Δηλαδή εάν η πρώτη και η δεύτερη προϋπόθεση του όρου (3.1.1.) είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους και δεν πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Δείτε τη παράγραφο V.3.1.1 όπως διαμορφώνεται & τη παράγραφο V.3.1.5  που προστίθεται 

με τις τροποποιήσεις της διακήρυξης.   
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 Ερώτημα: 

Σε περίπτωση ένωσης νομικών προσώπων τα κριτήρια επιλογής του άρ. V.3 παρ. 3.1.2, 3.1.3 

και 3.1.4 μπορούν να πληρούνται μόνο από το ένα μέλος της; Εάν ναι, θα πρέπει το μέλος 

αυτό να καταθέσει δήλωση ότι θέτει στις ικανότητες των υπολοίπων μελών και της ένωσης 

τους αναγκαίους πόρους σύμφωνα με το αρ. 3.2 της διακήρυξης. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Δείτε νέα παράγραφο V.3.1.5, όπως προστίθεται με τις τροποποιήσεις της 

διακήρυξης.Δεδομένου ότι δεν πρόκειται για στήριξη σε τρίτο οικονομικό φορέα,εκτός της 

ενώσεως,δεν απαιτείται η δήλωση που αναφέρεται στο ερώτημα. 

       

Ερώτημα : 

Είναι δυνατή η στήριξη στις ικανότητες τρίτου για την κάλυψη όλων των κριτηρίων επιλογής 

του αρ.V.3 της διακήρυξης;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Η στήριξη στις ικανότητες τρίτου για την κάλυψη όλων των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

δεν αποκλείεται εκ προοιμίου, πρέπει όμως να αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά που θα 

υποβληθούν.Κατ’εξαίρεση,δεν είναι δυνατή η στήριξη στις ικανότητες τρίτων για την 

κάλυψη του κριτηρίου επιλογής των παρ.3.1.2 και 3.1.3 (η εγγραφή στο επιμελητήριο και 

ISO). 

 

Ερώτημα : 

Στο αρ. VII.Γ5. της διακήρυξης αναφέρεται ότι σε περίπτωση ένωσης νομικών προσώπων 

πρέπει να υποβληθεί συμφωνητικό σύστασης της ένωσης. Υπάρχει κάποιο ελάχιστο 

περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνεται στο εν λόγω συμφωνητικό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Το περιεχόμενο του συμφωνητικού συντάσσεται ελεύθερα και δεν υπάρχει κάποιο σχετικό 

πρότυπο. 

 

Ερώτημα : 

α. Πρέπει να αναφερθούν στην παρούσα φάση του διαγωνισμού η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (βλ. αρ. 96 του Ν. 4412/2016) ή τα 

εν λόγω στοιχεία θα αναφερθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού με την κατάθεση της 

προσφοράς; 

β. Αν πρέπει να αναφερθούν στην παρούσα φάση τα προαναφερθέντα υπό α στοιχεία, ως 

«εκπρόσωπος/συντονιστής» της ένωσης νομικών προσώπων πρέπει να αναφερθεί κάποιο 

από τα μέλη της ένωσης ή κάποιο φυσικό πρόσωπο που θα είναι το ίδιο με τον κοινό 

εκπρόσωπο της ένωσης που απαιτείται να προσδιοριστεί από το αρ. VI.3 της διακήρυξης, ή 

ως εκπρόσωπος/συντονιστής» της ένωσης θα αναφερθεί κάποιο από τα μέλη της και ως 

κοινός εκπρόσωπος της ένωσης κάποιο φυσικό πρόσωπο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Το είδος και η έκταση της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης μπορεί να αναφερθούν και 

στο στάδιο υποβολής προσφορών. 

 

Ερώτημα : 

ΑΔΑ: ΩΗΕ9465Θ1Ε-9ΙΣ



 

( Φ.197.08.00)                                                                                     σελ.4 

Στο αρ. VI.3 αναφέρεται ότι «…Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της 

ένωσης/κοινοπραξίας/προσωρινής σύμπραξης». 

Παρακαλούμε πολύ, όπως διευκρινιστεί αν ο ορισμός κοινού εκπροσώπου σε περίπτωση 

ένωσης νομικών προσώπων αφορά στον ορισμό κάποιου από τα μέλη της ένωσης ως κοινού 

εκπροσώπου της Ένωσης ή στον ορισμό κάποιου φυσικού προσώπου ως κοινού 

εκπροσώπου της Ένωσης. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Ο κοινός εκπρόσωπος / συντονιστής πρέπει να είναι συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, ώστε να 

μπορεί να γίνεται επικοινωνία μαζί του και να παραλαμβάνει κοινοποιήσεις και έγγραφα για 

λογαριασμό της ένωσης. 

 

 

Ερώτημα : 

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών απαιτείται όλα τα μέλη αυτής να είναι εγγεγραμμένα στο 

ΕΣΗΔΗΣ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Σε περίπτωση ένωσης αρκεί η προσφορά να υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών από κάθε μέλος της ένωσης. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το πόσοι από 

αυτούς θα είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Ερώτημα : 

Η ένωση νομικών προσώπων θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένη μορφή σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτήν; Επιπλέον, πως θα γίνει η τιμολόγηση σε περίπτωση 

κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση νομικών προσώπων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Τα ζητήματα αυτά αφορούν τη φάση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. 

 

Ερώτημα : 

Σύμφωνα με το άρθρο VII.4.1. της Διακήρυξης (σελ. 17) απαιτείται να προσκομιστούν «4.1.. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους και» 

Παρακαλούμε πολύ, όπως διευκρινιστεί αν για την πλήρωση της εν λόγω απαίτησης αρκεί η 

προσκόμιση δήλωσης του τρίτου ότι θέτει στην διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους 

πόρους. Αν δεν αρκεί η προσκόμιση μόνο της εν λόγω δήλωσης, παρακαλούμε πολύ όπως 

διευκρινιστεί τι επιπλέον έγγραφα πρέπει να προσκομιστούν. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Δεν υπάρχει τυποποίηση των αποδεικτικών μέτρων της δέσμευσης του τρίτου για παροχή 

στήριξης στον υποψήφιο. Είναι ευθύνη του κάθε υποψηφίου να φροντίσει, ώστε τα έγγραφα 

αυτά, που πάντως πρέπει να υπογράφονται από τον τρίτο (π.χ. δεσμευτική επιστολή), να είναι 

πειστικά και με σαφές περιεχόμενο.Αποδεκτός τρόπος συμμόρφωσης είναι και μια δήλωση 

που υπογράφεται από το τρίτο και περιγράφει τους πόρους που θα διαθέσει στον 

προσφέροντα,εάν ανατεθεί σε αυτόν η σύμβαση. 

 

Ερώτημα : 
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Στο αρ. VI.8 της Διακήρυξης (σελ. 12) αναφέρεται ότι «8. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς 

δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της παρούσας με χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε 

άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον… Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται 

με υπεύθυνη δήλωση». 

Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινιστούν τα εξής αναφορικά με το προαναφερθέν άρθρο της 

διακήρυξης: 

Α. Σε περίπτωση αλλοδαπού οικονομικού φορέα που δεν υπογράψει τα δικαιολογητικά με 

την χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, απαιτείται η αυθεντικοποίηση των εν λόγω 

δικαιολογητικών πχ με το γνήσιο της υπογραφής του οικονομικού φορέα; 

Β. Σε περίπτωση αλλοδαπού οικονομικού φορέα που δεν υπογράψει τα δικαιολογητικά με 

την χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, τι μορφή θα έχει η απαιτούμενη από το εν 

λόγω άρθρο υπεύθυνη δήλωση; Απλό ιδιωτικό έγγραφο όπου ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει υπεύθυνα τα απαιτούμενα από το εν λόγω άρθρο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση επαναλαμβάνει τη διατύπωση του ν. 4412/2016 (άρθρο 92 παρ. 7, 

όπως ισχύει).Οσα έγγραφα έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και απαιτείται από 

τη διακήρυξη να υποβληθούν ηλεκτρονικά και να φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών,πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και ακολούθως να υποβληθούν σε 

έντυπη μορφή τα πρωτότυπα έγγραφα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδιο 

φορέα. 

 

Ερώτημα : 

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών όπου το ένα μέλος είναι αλλοδαπός οικονομικός φορέας 

χωρίς υποχρέωση χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, ενώ το άλλο μέλος έχει 

υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής, πως θα υποβληθούν τα έγγραφα που 

απαιτείται να φέρουν την υπογραφή και των δύο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν κατ΄ αρχήν ηλεκτρονικά. Όσα δεν φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή από όλους τους (τυχόν περισσότερους) υπογράφοντες πρέπει να 

υποβληθούν και σε έντυπη μορφή κατά το άρθρο VI.6 με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδιο φορέα. 

 

Ερώτημα : 

Στο αρ. VII.2.3. παρ. 5 της Διακήρυξης (σελ. 13) απαιτείται να προσκομιστεί «Πιστοποιητικό 

της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 

από το οποίο να προκύπτουν… αν το πιστοποιητικό αυτό δεν εκδίδεται, υπεύθυνη δήλωση 

του οικονομικού φορέα…». 

Παρακαλούμε θερμά όπως διευκρινιστεί τι πρέπει να προσκομιστεί για την κάλυψη της εν 

λόγω απαίτησης σε περίπτωση αλλοδαπού οικονομικού φορέα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Η συγκεκριμένη απαίτηση έχει το ίδιο περιεχόμενο για ημεδαπούς και αλλοδαπούς 

υποψηφίους και επαναλαμβάνει τη διατύπωση του ν. 4412/2016 (άρθρο 80 παρ. 2 περίπτωση 

γ΄ και 376 παρ. 17). 
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Ερώτημα : 

Σε διάφορα σημεία της διακήρυξης απαιτείται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση. 

Παρακαλούμε πολύ όπως διευκρινιστεί τι μορφή θα έχει η υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση 

αλλοδαπού οικονομικού φορέα. Απλό ιδιωτικό έγγραφο όπου ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει υπεύθυνα τα εκάστοτε απαιτούμενα από την διακήρυξη του διαγωνισμού; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Απαιτείται η χρήση του εντύπου του άρθρου 8 του ν.1599/1986 .Το τυπικό περιεχόμενό του 

μπορεί να αποδίδεται στη γλώσσα του συντάκτη της δήλωσης και να υποβάλλεται 

μεταφρασμένο στο σύνολό του στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Κοινοποίηση:   

Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου 

Γ.Δ.Δ.Ο.Υ                                                                                           

Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δ/νση Ανάπτυξης & Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεόρασης 

Δ/νση Προμηθειών και Διαχ/σης           

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Τμήμα Προμηθειών 

Εmail: eazaka@ert.gr   
                                     

 
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
Γ.ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: ΩΗΕ9465Θ1Ε-9ΙΣ
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