
 

 

 

Διευκρινήσεις επί του υπ. αριθ. 2/2020  Συνοπτικού Διαγωνισμού με θέμα «Σταθερή 
τηλεφωνία, Κινητή τηλεφωνία και Ιντερνετ για τις ανάγκες του Μεγάρου Μουσικής 
 Αθηνών» 

 Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα εξής: 

Ερώτημα 1ο  
 
Αναφορικά με το αν απαιτούνται ποινικά μητρώα μόνο για το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα 
τα μέλη του ΔΣ του προσφέροντος, εφόσον αυτός είναι ανώνυμη εταιρεία.  
 
Απάντηση: 
 
Σας παραπέμπουμε στις παραγράφους 2.2.2.1,2.2.7.1, και 2.2.7.2 περ. Β1 α της 
διακήρυξης 
 
 
Ερώτημα 2ο 
Αναφορικά με το αν όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι δηλώσεις που προβλέπονται στα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης σύμφωνα με την διακήρυξη δεν απαιτείται να 
φέρουν γνήσιο υπογραφής. Επίσης, σχετικά με  το εάν οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 
αντίστοιχες βεβαιώσεις που απαιτείται να προσκομιστούν σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7.2 παρ. 
Β.4. α) της διακήρυξης δεν απαιτείται να φέρουν γνήσιο υπογραφής.  
 
Απάντηση: 
 
Για το πρώτο σκέλος το ερωτήματος σας παραπέμπουμε στην παράγραφο 2.2.7.2 της 
διακήρυξης. Για το δεύτερο σκέλος δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωση από τη 
διακήρυξη.  
Ερώτημα 3ο  
Διευκρίνιση σχετικά με την απόδειξη της έλλειψης του λόγου αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.2.2. περ. α και β της διακήρυξης, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας που θα προσκομιστούν με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα 
πρέπει να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς.  
 
Απάντηση: 
 
Σας παραπέμπουμε στην παράγραφο 2.2.7.2. περ. Α της Διακήρυξης 
 



Ερώτημα 4ο  
Αναφορικά με  την απόδειξη της έλλειψης συνδρομής του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.2.3 περ. β της Διακήρυξης αναφορικά με το ότι ο φορέας δεν τελεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων (ή της ΓΣ, εφόσον ο φορέας είναι ανώνυμη εταιρεία), αρκεί η σχετική 
αναφορά που γίνεται στο γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ που θα προσκομιστεί ως προς τη 
νόμιμη σύσταση και τις μεταβολές του υποψήφιου αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.7 
παρ. Β.6 της Διακήρυξης.  
 
Απάντηση: 
 
Αρκεί πιστοποιητικό εκδιδόμενο από το ΓΕΜΗ , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν, από το περιεχόμενο του οποίου να προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων (ή της Γ.Σ. για τις 
Α.Ε.) 
 
Ερώτημα 5ο  
Αναφορικά με το εάν το απαιτούμενο για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3 της 
διακήρυξης πιστοποιητικό εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο, εφόσον αναγράφει στο σώμα 
του πως φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, είναι αποδεκτό να έχει εκδοθεί και σε χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 εργασίμων ημερών πριν την υποβολή του.  
 
Απάντηση: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 «12. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά 
κατά τον ακόλουθο τρόπο: […] γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 
του άρθρου 75, […] εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή τους […]».  
 
 
Ερώτημα 6ο  
Αναφορικά με το εάν για την απόδειξη της έλλειψης συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 2.2.2.3 περ. α, γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ της διακήρυξης απαιτείται να προσκομιστεί 
σχετική υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου, καθότι δε γίνεται σχετική αναφορά στη 
διακήρυξη.  
 
Απάντηση: 
 
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  
 
 
Ερώτημα 7ο  
Αναφορικά με το εάν  σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρεία που 
δηλώνει τις μεταβολές της στο Γ.Ε.Μ.Η., αρκεί για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης 
μόνο πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, καθώς και ότι για την απόδειξη 
της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών της, αρκεί μόνο το γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ 
από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία αυτά και δεν απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.  
 
Απάντηση : 

Σας παραπέμπουμε στην παράγραφο 2.2.7.2 περ. Β 6 της Διακήρυξης.  

 
Ερώτημα 8ο  
Με δεδομένο ότι τα πιστοποιητικά και οι ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ, αλλά και η βεβαίωση της 
ΕΕΤΤ φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι αρκεί η 
προσκομιδή τους σε απλά αντίγραφα, χωρίς να απαιτείται κάποια περαιτέρω επικύρωσή 
τους.  
Απάντηση :  
Σας παραπέμπουμε στην παράγραφο 2.2.7.2 περ Α της Διακήρυξης 
 
Ερώτημα 9ο  
Στον όρο 2.2.3 «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας» της διακήρυξης 
αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία απαιτείται να διαθέτουν 
δίκτυο παροχής επικοινωνιών και δεδομένων με πανελλαδική κάλυψη 



(συμπεριλαμβανομένης 4G υπηρεσίας και Internet). Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι απαιτείται 
να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, βεβαιώσεις και σχετικές άδειες για την παροχή 
υπηρεσιών κινητής-σταθερής τηλεφωνίας και δεδομένων. Επίσης, στον όρο 2.2.6Α 
προβλέπεται ότι οικονομικοί φορείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των 
προαναφερθέντων όρων 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.6 αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και το γεγονός ότι σύμφωνα με τον όρο 1.3 της 
διακήρυξης προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα 
τμήματα του έργου, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στην περίπτωση που συμμετέχων 
υποβάλλει προσφορά για το Τμήμα (1): Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας & Διαδικτύου, για 
την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής 
δραστηριότητας (παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου) δεν απαιτείται να 
διαθέτει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας καθώς και τις σχετικές με τη δραστηριότητα αυτή 
άδειες/εγκρίσεις κλπ. αλλά αρκεί να διαθέτει δίκτυο και κάθε απαιτούμενη για την παροχή της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας άδεια/έγκριση κλπ.  
 
Απάντηση: 
 
Επιβεβαιώνεται ότι στην περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλλει προσφορά για το 
Τμήμα (1): Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας και Διαδικτύου, για την απόδειξη της 
καταλληλότητας άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας 
(παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου) δεν απαιτείται να διαθέτει 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τις σχετικές με τη δραστηριότητα αυτή 
άδειες/εγκρίσεις αλλά αρκεί να διαθέτει δίκτυο και κάθε απαιτούμενη για την παροχή 
της συγκεκριμένης δραστηριότητας άδεια/έγκριση.  
 
 
Ερώτημα 10ο  
Αναφορικά με τον όρο 2.2.5 «τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», παρακαλούμε όπως 
επιβεβαιώσετε ότι εφόσον ο συμμετέχων υποβάλλει προσφορά για το Τμήμα (1) του έργου, 
δεν υποχρεούται να εκπληρώσει την απαίτηση υπό στοιχείο (δ) ήτοι να είναι σε θέση να 
προσφέρει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ευρεία γκάμα τερματικών συσκευών 
κινητής τηλεφωνίας.  
 
Απάντηση: 
 
Δεν υποχρεούνται «εφόσον ο συμμετέχων υποβάλλει προσφορά για το Τμήμα (1) του 
έργου, δεν υποχρεούται να εκπληρώνει την απαίτηση του υπό στοιχείο (δ) » 
 
 
Ερώτημα 11ο  
Στην παράγραφο 2.4.3.2. της διακήρυξης αναφέρεται ότι "Η τεχνική προσφορά....... 
περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω παράρτημα (ΙΙ)".  
Στο Παράρτημα ΙΙ δεν γίνεται κάποια αναφορά σε δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να 
υποβληθούν. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν, 
συμπεριλαμβανόμενα στον φάκελο "Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά".  
 
Απάντηση : 

 

Συμπληρώνονται τα στοιχεία που απαιτούνται στο εν λόγω Παράρτημα για την τεχνική 
προσφορά και προσκομίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα και δικαιολογητικά για την 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης.  

 
Ερώτημα 12ο  
Στο Παράρτημα ΙΙ, Απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών, 2. Ταχύτητα σύνδεσης, αναφέρεται 
ότι: «Επιπλέον, σε περιπτώσεις μεγάλων συνεδρίων και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 
επιλέξει ο ΟΜΜΑ, η ταχύτητα θα πρέπει να μπορεί να αναβαθμίζεται μέχρι τα 1000 Mbps 
χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό, αλλά με πιθανό πρόσθετο κόστος, ανά ημέρα, που θα πρέπει να 
αναφερθεί στην οικονομική προσφορά.»  



Επί πλέον, στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, όπως καταγράφεται στο Παράρτημα 
IΙΙ της διακήρυξης, υπάρχει δυνατότητα καταγραφής μιας και μόνο τιμής, η οποία θα πρέπει 
να καταγραφεί από τους προσφέροντες και η οποία αφορά στην «Δυνατότητα αναβάθμισης 
της ταχύτητας του Internet από 200 Mbps σε 1000 Mbps με κόστος € …….. την ημέρα.»  
Παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:  
α) Η ζητούμενη αναβάθμιση δύναται να ζητείται και για ενδιάμεσες ταχύτητες, ή θα αφορά 
μόνο σε αναβάθμιση από την προσφερόμενη ταχύτητα (κατ’ ελάχιστο 200 Mbps), στα 1000 
Mbps;  
Εάν ναι, παρακαλούμε να διευκρινιστεί για ποιες κλίμακες θα πρέπει να δοθεί προσφορά και 
να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα καταγραφεί αυτό στην οικονομική προσφορά.  
 
Απάντηση:  
 
Η ζητούμενη αναβάθμιση δύναται να ζητείται και για τις πιο κάτω ταχύτητες (πλέον 
των 200 Mbps που είναι η κατ’ ελάχιστο απαιτητέα).   

• 300 Mbps 

• 500 Mbps 

• 800 Mbps 
 
 
Ερώτημα 13ο  
Στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, όπως καταγράφεται στο Παράρτημα IΙΙ της 
διακήρυξης, στο τμήμα Α, υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να καταγραφεί η χρέωση 
ανά λεπτό, για τις διεθνείς κλήσεις.  
Με δεδομένο το ότι, οι χρεώσεις για τις διεθνείς κλήσεις ομαδοποιούνται σε ζώνες, ενώ 
υπάρχει διαχωρισμός αναλόγως του εάν η κλήση γίνεται προς σταθερό ή κινητό προορισμό, 
παρακαλούμε να διευκρινιστεί σε ποια ζώνη θα αφορά η τιμή που καταγραφεί στον πίνακα, 
καθώς και εάν θα αφορά σε κλήσεις προς σταθερό ή κινητό προορισμό.  
Αναφορικά με το ανωτέρω και για λόγους συγκρισιμότητας, θα θέλαμε να προτείνουμε να 
καταγραφεί η χρέωση για τις κλήσεις προς διεθνή σταθερά της Ζώνης 1, ενώ σε ξεχωριστό 
παράρτημα θα δοθούν οι χρεώσεις για τους υπόλοιπους προορισμούς.  
 
Απάντηση: 
  
Η τιμή να αφορά την χρέωση για τις κλήσεις προς Διεθνή σταθερά της Ζώνης 1, ενώ σε 
ξεχωριστό παράρτημα να δοθούν οι χρεώσεις για τους υπόλοιπους προορισμούς. 
 
Ερώτημα 14ο  
Αναφορικά με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς, όπως καταγράφεται στο 
Παράρτημα IΙΙ της διακήρυξης, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι οι προσφερόμενες τιμές δεν 
θα περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και ότι θα πρέπει να προστεθεί σχετική παρατήρηση κάτω από 
τον πίνακα. 
 
Απάντηση :  
 
Δεν περιλαμβάνεται  ο Φ.Π.Α.   σας παραπέμπουμε και στην παράγραφο 2.4.4. της 
διακήρυξης 
 


