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ΕΓ ΣΔΙΤ, Καρ. Σερβίας 8, Αθήνα

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για τον με αρ. πρωτ. 2/2019 Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη
διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND», με
ΑΔΑΜ: 9PROC004978025 / 20.05.2019
Σε απάντηση των από 24.07.2019 έως 29.08.2019 υποβληθέντων, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αιτημάτων για την παροχή διευκρινήσεων επί του εν θέματι
διαγωνισμού, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:
Ερώτημα 1ο:
«Δεδομένου ότι τα αποσπάσματα Δ.Σ. υπογράφονται σύμφωνα με το πρακτικό εκπροσώπησης της
εταιρείας (το πρακτικό εκπροσώπησης θα υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην προκήρυξη) από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας, παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι για
την ηλεκτρονική υποβολή τους αρκεί η ως άνω υπογραφή του νομικού συμβούλου και δεν απαιτείται
περαιτέρω ψηφιακή υπογραφή αυτού.»
Απάντηση: Σύμφωνα με τον όρο 13.2.7. της Πρόσκλησης «... τα στοιχεία και Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης
που περιλαμβάνονται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από
τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρθ. 117384/26.10.2017
Κ.Υ.Α.». Συνεπώς, τα αποσπάσματα ΔΣ που υπογράφονται, σύμφωνα με το πρακτικό εκπροσώπησης της
εταιρείας από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας, πρέπει να φέρουν εγκεκριμένη υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της
υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α., του υπογράφοντος τα αποσπάσματα ΔΣ νομικού συμβούλου και δεν
αρκεί απλώς η υπογραφή του, έστω κι αν υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο από το ΓΕΜΗ σχετικό
πρακτικό εκπροσώπησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
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Ερώτημα 2ο:
«Παρακαλώ για την επιβεβαίωσή σας ότι το αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. που εξουσιοδοτεί συγκεκριμένα
στελέχη της εταιρείας να υποβάλουν την προσφορά δεν απαιτεί ψηφιακή υπογραφή του από το
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να επικυρώνει τα αντίγραφα αυτά (ήτοι τον Νομικό Σύμβουλο) και μπορεί να
χορηγηθεί σε έγχαρτη μορφή (σκαναρισμένο σε pdf). Σημειώνεται ότι το πρακτικό εκπροσώπησης θα
υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.»
Απάντηση: Σύμφωνα με τον όρο 13.2.7. της Πρόσκλησης, «... τα στοιχεία και Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης
που περιλαμβάνονται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από
τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρθ. 117384/26.10.2017
Κ.Υ.Α.». Συνεπώς, το αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ που εξουσιοδοτεί συγκεκριμένα στελέχη της εταιρίας να
υποβάλουν την προσφορά και το οποίο υπογράφεται, σύμφωνα με το πρακτικό εκπροσώπησης της
εταιρείας, από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας, πρέπει να φέρει εγκεκριμένη υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ'
αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α. του υπογράφοντος το Πρακτικό ΔΣ νομικού συμβούλου και δεν αρκεί απλώς
η έγχαρτη υποβολή του (σκαναρισμένο σε pdf) έστω κι αν υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο από το
ΓΕΜΗ σχετικό πρακτικό εκπροσώπησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.
Ερώτημα 3ο:
«Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση προεπιλογής κατά την Α΄ Φάση δεν είναι υποχρεωτική η
συμμετοχή στη Β΄ Φάση του διαγωνισμού.»
Απάντηση: Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης η Αναθέτουσα Αρχή θα προσκαλέσει όλους τους
Υποψηφίους που πληρούν τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής, να συμμετάσχουν στη Φάση Β’ του Διαγωνισμού.
Η συμμετοχή Προεπιλεγέντα στη Φάση Β΄ του Διαγωνισμού δεν είναι υποχρεωτική.
Ερώτημα 4ο:
«Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση συμμετοχής στην φάση Β. 1 (Διάλογος) δεν είναι
υποχρεωτική η παραλαβή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και η υποβολή φακέλου δεσμευτικής
προσφοράς κατά το στάδιο Β.ΙΙ του διαγωνισμού.»
Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.1. της Πρόσκλησης, οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα
διεξαχθεί ο Διάλογος θα καθορίζονται στην Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο. Με την επιφύλαξη των
ειδικότερων οριζόμενων στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, η υποβολή φακέλου
δεσμευτικής προσφοράς κατά το Στάδιο Β.ΙΙ του Διαγωνισμού δεν είναι υποχρεωτική.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στο Διάλογο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή του
Προεπιλεγέντος στο Β.ΙΙ Στάδιο του Διαγωνισμού (Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών), σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Ερώτημα 5ο
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«……….. Στα πλαίσια του έργου Ultra Fast BroadBand για τη χαρτογράφηση υποδομών ζητούνται από το
υπουργείο 2 αρχεία Shape files: - NODE_CONTAINER που περιλαμβάνει σημειακή (point) γεωμετρία και - LINK
που περιλαμβάνει γραμμική (polyline) πληροφορία Από το GIS ζητείται να εξαχθεί η παρακάτω πληροφορία:
- Για κάθε κόμβο (πύργος) του οπτικού δικτύου του ΑΔΜΗΕ ζητείται η σημειακή γεωμετρία (POINT) σε
προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. - Για κάθε link (άνοιγμα) του οπτικού δικτύου του ΑΔΜΗΕ ζητείται η γραμμική
γεωμετρία (POLYLINE) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. Το σύστημα GIS που διαθέτουμε δεν έχει την
δυνατότητα να εξάγει Shape Files. Το σύστημά μας έχει τη δυνατότητα να εξάγει γεωαναφερμένα στοιχεία
στο μορφή της δημόσιας πρόσκλησης σε .dwg και .dxf. Είναι αποδεκτό επομένως να αποσταλούν τα σχετικά
αρχεία στον τύπο .dwg ή/και .dxf; …...»
Απάντηση: Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 της δημόσιας πρόσκλησης, τα αρχεία shape files θα πρέπει
να έχουν αυστηρά την καθορισμένη δομή που περιγράφεται στο Παράρτημα 1, ώστε να μπορούν να
ενοποιηθούν. Προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα και δυσκολίες κατά την ενοποίηση έχει ζητηθεί μια
ενιαία μορφή αρχείου (.shp), συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές άλλες μορφές.
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