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Τρίπολη,	17/12/2020	
Αρ.	Πρωτ.:	10827	

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ	1η		

Για	την	Πρόσκληση	Εκδήλωσης	Ενδιαφέροντος	για	τον	σχεδιασμό	και	την	κατασκευή	νέου	
δικτυακού	 τόπου-ιστότοπου	 του	 Πανεπιστημίου	 Πελοποννήσου	 	 συνολικής	 εκτιμώμενης	
αξίας	24.000,00	€	συμπ/νου	ΦΠΑ	24%	(19.354,84€	άνευ	Φ.Π.Α	24%).	

Ερώτηση	1η	

Πιστοποιητικό	ISO	9001	σε	ισχύ	ή	άλλο	ισοδύναμο,	το	οποίο	έχει	εκδοθεί	από	ανεξάρτητο	
οργανισμό:	η	μη	προσκόμιση	του	αποτελεί	λόγο	αποκλεισμού	?	η	εταιρεία	μας	έχει	αρχίσει	
τις	διαδικασίες	για	την	απόκτηση	πιστοποιητικού	ωστόσο	έως	την	ημερομηνία	κατάθεσης	
των	προσφορών	δεν	θα	μπορούμε	να	το	προσκομίσουμε.	

Απάντηση	

Σύμφωνα	 με	 τη	 διακήρυξη	 είναι	 υποχρεωτική	 η	 προσκόμιση	 ISO	 ή	 άλλου	 ισοδύναμου	
πιστοποιητικού,	το	οποίο	έχει	εκδοθεί	από	ανεξάρτητο	οργανισμό	

	

Ερώτηση	2η	

Το	 Β.1.1.	 απόσπασμα	 του	 σχετικού	 μητρώου,	 όπως	 του	 ποινικού	 μητρώου	 ή,	 ελλείψει	
αυτού,	 ισοδύναμο	 έγγραφο	που	 εκδίδεται	 από	αρμόδια	 δικαστική	 ή	 διοικητική	αρχή	 του	
κράτους-μέλους	 ή	 της	 χώρας	 καταγωγής	 ή	 της	 χώρας	 όπου	 είναι	 εγκατεστημένος	 ο	
οικονομικός	φορέας,	από	το	οποίο	προκύπτει	ότι	πληρούνται	αυτές	οι	προϋποθέσεις,	που	
να	έχει	εκδοθεί	έως	τρεις	(3)	μήνες	πριν	από	την	υποβολή	του.	Η	υποχρέωση	προσκόμισης	
του	ως	άνω	αποσπάσματος	αφορά	και	στα	μέλη	του	διοικητικού,	διευθυντικού	ή	εποπτικού	
οργάνου	 του	 εν	 λόγω	 οικονομικού	 φορέα	 ή	 στα	 πρόσωπα	 που	 έχουν	 εξουσία	
εκπροσώπησης,	 λήψης	 αποφάσεων	 ή	 ελέγχου	 σε	 αυτό	 κατά	 τα	 ειδικότερα	 αναφερόμενα	
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στην	 ως	 άνω	 παράγραφο	 Α.1.1.,	 	 Έχουμε	 διαθέσιμο	 το	 σχετικό	 απόσπασμα	 αλλά	 έχει	
εκδοθεί	 εντός	 του	 τελευταίου	 6μήνου	 και	 όχι	 3μήνου	 θα	 μπορούσαμε	 να	 σας	
προσκομίσουμε	 αυτό	 καθώς	 και	 μια	 υπεύθυνη	 δήλωση	 ότι	 δεσμευόμαστε	 σε	 δεύτερο	
χρόνο	 να	 προσκομίσουμε	 και	 ένα	 επικαιροποιημένο?	 Η	 έκδοση	 του	 από	 τα	 ΚΕΠ	
προϋποθέτει	πάνω	από	7	 εργάσιμες	ημέρες	 και	η	αρμόδια	δικαστική	υπηρεσία	 λόγω	 της	
τρέχουσας	κατάστασης	εξυπηρετεί	μόνο	κατόπιν	ραντεβού	ως	εκ	τούτου	δεν	δυναται	να	το	
λάβουμε	μέχρι	την	ημερομηνία	υποβολής.	

Απάντηση	

Μπορεί	να	γίνει	δεκτή	Υπεύθυνη	Δήλωση	(στην	περίπτωση	που	δεν	είναι	ήδη	διαθέσιμο	το	
ποινικό	 μητρώο)	 για	 την	 απόδειξη	 μη	 συνδρομής	 λόγων	 αποκλεισμού	 της	 παρ.	 1	 του	
άρθρου	73	 του	Ν.	4412/2016,	όπως	 τροποποιήθηκε	και	 ισχύει	σήμερα	 σύμφωνα	με	 την	
νομοθεσία.	Επισημαίνεται,	ωστόσο,	ότι	για	το	παραπάνω	πιστοποιητικό	ποινικού	μητρώου	
οφείλετε	να	υποβάλετε	αίτηση	προς	έκδοσή	του	πριν	την	υπογραφή	από	σας	της	ανωτέρω	
Υπεύθυνης	Δήλωσης	και	να	μας	το	καταθέσετε	όταν	εκδοθεί	(το	πιστοποιητικό),	ακόμη	και	
κατά	τη	διάρκεια	υλοποίησης	της	μεταξύ	μας	σύμβασης.		

Ερώτηση	3η	

1.	 Στο	 σημείο	 Ε.2	 Α	 και	 της	 πρόσκλησης	 και	 στο	 σημείο	 1.7	 του	 Παραρτήματος	 υπάρχει	
διαφορετική	διατύπωση	ως	προς	τις	υποχρεώσεις	του	υποψήφιου.	

Συγκεκριμένα,	το	ένα	εδάφιο	αναφέρει:	

Α.	 Να	 προσκομίσουν	 κατάλογο	 έργων	 συμπληρωμένο	 και	 υπογεγραμμένο	 από	 τον	
προσφέροντα,	 με	 προσδιορισμό	 κόστους	 και	 περιγραφή	 εργασιών	 που	 εκτελέστηκαν	 τα	
τελευταία	3	έτη	τουλάχιστον	συνολικού	κύκλου	εργασιών	300.000	ευρώ,	συνοδευόμενο	με	
πιστοποιητικό	ορθής	εκτέλεσης	και	ολοκλήρωσης	αυτών	(ήτοι	βεβαιώσεις	καλής	εκτέλεσης	
ή	πρωτόκολλο	παραλαβής	Δημόσιας	Αρχής)	

και	το	δεύτερο:	

Ο	Ανάδοχος	θα	πρέπει	να	αποδείξει	εμπειρία	σε	αντίστοιχου	μεγέθους	έργα.	Θα	πρέπει	να	
υποβληθεί	με	την	προσφορά	κατάλογος	έργων,	με	κόστος	και	περιγραφή	των	εργασιών	που	
εκτελέσθηκαν.	 Θα	 πρέπει	 να	 δραστηριοποιείται	 τουλάχιστον	 3	 έτη	 με	 συνολικό	 κύκλο	
εργασιών	τουλάχιστον	300.000	Ευρώ	για	τα	3	τελευταία	έτη.	

Τα	ερωτήματά	μας	είναι	αν	πρέπει	ο	κύκλος	εργασιών	της	εταιρείας	τα	τελευταία	3	έτη	να	
έχει	άθροισμα	300.000	(προ	ΦΠΑ)	(πχ	100.000	ανά	έτος)	ή	αν	τα	έργα	που	θα	παραθέσουμε	
να	 έχουν	 άθροισμα	 300.000	 (προ	 ΦΠΑ).	 Η	 ερώτηση	 προκύπτει	 καθώς	 από	 την	 πρώτη	
διατύπωση	φαίνεται	 ότι	 μιλάμε	 για	 το	 άθροισμα	 των	 παρατεθημένων	 έργων	 ενώ	από	 το	
δεύτερο	ότι	μιλάμε	για	τον	κύκλο	εργασιών	της	εταιρείας.	Επίσης	τα	έργα	πρέπει	να	είναι	
αντίστοιχου	 μεγέθους	 και	 αντίστοιχου	 αντικειμένου;	 Ως	 βεβαίωση	 καλής	 εκτέλεσης	 από	
τους	 ιδιώτες	 πελάτες	 σε	 αντίστοιχες	 προσκλήσεις	 νοούνται	 και	 τα	 τιμολόγια	 που	 έχουν	
κοπεί.	Ισχύει	το	εν	λόγω	αποδεικτικό	στην	προκειμένη	περίπτωση;	Τέλος	σε	περίπτωση	που	
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κάποιος	 πελάτης	 μας	 (από	 τον	 Δημόσιο	 ή	 Ιδιωτικό	 Τομέα)	 δεν	 προλάβει	 λόγω	 των	
περιορισμών	 του	 COVID	 να	 μας	 στείλει	 βεβαίωση	 καλής	 εκτέλεσης	 μπορούμε	 να	
παραθέσουμε	 το	 έργο	 και	 να	 την	 προσκομίσουμε	 εκ	 των	 υστέρων	 και	 σίγουρα	 πριν	 -	 σε	
περίπτωση	που	μας	ανατεθεί	το	έργο	-	την	υπογραφή	της	σύμβασης;	

Απάντηση	

Α)	Ο	κύκλος	εργασιών	θα	πρέπει	να	έχει	άθροισμα	300.000	συνολικά	τα	τελευταία	τρία	(3)	
έτη	με	αντίστοιχη	εμπειρία	σε	έργα	300.000	συνολικά	τα	τελευταία	τρία	(3)	έτη.		

Β)	Τα	τιμολόγια	δεν	αποτελούν	αποδεικτικά	βεβαίωσης	καλής	εκτέλεσης.		

Γ)	 Οι	 βεβαιώσεις	 καλής	 εκτέλεσης	 ή	 πρωτόκολλα	 παραλαβής	 Δημόσιας	 Αρχής	
προσκομίζονται	κατά	την	υποβολή	της	προσφοράς.	

	

Ο	Αντιπρύτανης	Οικονομικών,	
Προγραμματισμού	και	Ανάπτυξης	

	
	
	

Καθηγητής	Γεώργιος	Π.	Λέπουρας	
	

	

Georgios 
Lepouras
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