
 

 

Θέμα : «Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του με αριθ. πρωτ. οικ. 1240/15-01-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC008011860) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για την 
προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών 
υπογραφών και Υποθέσεων». 
 
α. σχετ. Το από 25.01.2021 έγγραφο της εταιρείας με την επωνυμία «MODUS A.E.», σύμφωνα με το οποίο 

ζητούνται διευκρινιστικές απαντήσεις για την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 1240/15-01-2021 (ΑΔΑΜ: 

21PROC008011860) διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

(ΕΑΔ) για την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), Πρωτοκόλλου, 

Ψηφιακών υπογραφών και Υποθέσεων. 

 

Σε συνέχεια του α. σχετ. εγγράφου και δυνάμει α) της παραγράφου Β.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της υπ’ 

αριθμ. πρωτ. οικ. 1240/15-01-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008011860) και β) της παρ. 2 του άρθρου 

67 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή σας παραθέτει τα παρακάτω: 

 

Για την παροχή διευκρινίσεων της υποπαραγράφου Β.9.3 «Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια» (σελ. 37-

39) της υπ’ αριθμ. οικ. 1240/15-01-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008011860) διακήρυξης του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), 

Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών υπογραφών και Υποθέσεων (σελ. 37-37) σας γνωρίζουμε ότι: 

 

 Στο πρώτο bullet της υποπαραγράφου Β.9.3 «Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια» (σελ .37) αναφέρεται 

ότι: «Oι  οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι σε θέση να  πιστοποιήσουν επί ποινή αποκλεισμού ότι 

έχουν προμηθεύσει, εγκαταστήσει και υποστηρίξει με σχετική σύμβαση αντίστοιχο Σύστημα με το 

προσφερόμενο σε πέντε (5) Δημόσιους Φορείς κατά την χρονική περίοδο των πέντε (5) τελευταίων ετών 

(2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Σε τρεις (3) από αυτές τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι οι 

χρήστες του συστήματος είναι τουλάχιστον 300». Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω 

παραγράφου προκύπτει ότι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας, 

έργα που περιλαμβάνουν μόνο τη συντήρηση αντίστοιχου συστήματος εντός της ζητούμενης 

πενταετίας. 
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 Στο δεύτερο bullet της υποπαραγράφου Β.9.3 «Τεχνική και επαγγελματική επάρκεια» (σελ .37 -38) 

αναφέρεται ότι: «Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πιστοποιήσει επί ποινή αποκλεισμού ότι έχει 

προμηθεύσει και εγκαταστήσει κατά την χρονική περίοδο των πέντε (5) τελευταίων ετών (2016, 2017, 

2018, 2019, 2020), αντίστοιχο Σύστημα με το προσφερόμενο σε δύο (2) τουλάχιστον φορείς στους 

οποίους υποστηρίζει την ένθεση των ηλεκτρονικών υπογραφών στα έγγραφα με χρήση ψηφιακών 

πιστοποιητικών αποθηκευμένων σε συσκευές σκληρής αποθήκευσης (usb tokens, smart cards κλπ) και 

με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών που βρίσκονται αποθηκευμένα σε απομακρυσμένες ασφαλείς 

διατάξεις». Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει ότι τα αντίστοιχα 

συστήματα θα πρέπει να υποστηρίζουν στην ίδια εγκατάσταση και τους δύο τρόπους ψηφιακών 

υπογραφών (σκληρή αποθήκευση & απομακρυσμένη ασφαλής διάταξη). 

 Η Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα της υποπαραγράφου Β.9.3. αποδεικνύεται με έργα σε φορείς τόσο 

του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. Εξαίρεση αποτελούν τα έργα που ζητούνται στο πρώτο bullet 

της προαναφερόμενης υποπαραγράφου τα οποία θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί σε Δημόσιους Φορείς.  
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