Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022
Διευκρινίσεις επί της Α’ Φάσης (Προεπιλογή-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) του
από 27.07.2022 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία για την
επιλογή αναδόχου για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών
διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου στάθμευσης οχημάτων της «Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΜΑΕ»
***
Για τον εν λόγω Διαγωνισμό, υποβλήθηκαν τα κάτωθι διευκρινιστικά ερωτήματα από
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, σε απάντηση των οποίων ακολουθούν τα εξής, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης:
1ο Ερώτημα:
«Σύμφωνα με την διακήρυξη, ζητούνται τα παρακάτω Κριτήρια επιλογής:
«2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα υγείας και ασφάλειας
Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.
Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα
κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για
λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.»
Επίσης, στο σημείο Β.5, υποπαραγράφου Β. Δικαιολογητικά Έγγραφα της παραγράφου
2.2.9.1 Προσκομιζόμενα Έγγραφα κατά την Α’ Φάση περί μη πλήρωσης λόγων
αποκλεισμού αναφέρεται:
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«5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της
παραγράφου 2.2.7

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικό Συστήματος

Διαχείρισης Ποιότητας κατά πρότυπο EN ISO 9001:2015.
Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης,
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΜΑΕ (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από
φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation - EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.»

➔ Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, δεν αποσαφηνίζεται πλήρως εάν σε περίπτωση
Ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει να προσκομισθεί το Πιστοποιητικό
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά πρότυπο EN ISO 9001:2015 για κάθε μέλος της
Ένωσης ή όχι. Απαιτείται η προσκόμιση του εν λόγω πιστοποιητικού για κάθε μέλος
της ένωσης ξεχωριστά ή η προσκόμισή του από ένα μέλος της Ένωσης καθίσταται
επαρκής;»
Απάντηση:
Διευκρινίζεται ότι το κριτήριο επιλογής του άρθρου 2.2.7 της Διακήρυξης πρέπει να
ικανοποιείται από έκαστο μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων.
2ο Ερώτημα:
«Στην παρ. 2.1.4 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του διαγωνισμού αναφέρεται:
«Η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Υποψήφιος ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Υποψηφίου, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους
φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε
αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των
προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για την διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Προς τούτο απαιτείται η υπογραφή της Δήλωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων,
σύμφωνα με το Παράρτημα Η της παρούσας.»

➔ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν αποσαφηνίζεται πλήρως εάν σε περίπτωση Ένωσης
οικονομικών φορέων η εν λόγω δήλωση θα υπογραφεί από κοινού για την Ένωση
(ένα έγγραφο δηλαδή) ή ξεχωριστά για κάθε μέλος της. Ως εκ τούτου, απαιτείται από
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την διακήρυξη η Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων να υπογραφεί από
κοινού για την Ένωση ή να υπογραφεί ξεχωριστά και μεμονωμένα για κάθε μέλος
της;»
Απάντηση:
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.3 της Διακήρυξης σχετικά με την υπογραφή της
Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
3ο Ερώτημα:
Στην παράγραφο 2.4.2 Περιεχόμενα Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφέρεται:
«Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποτελείται από τέσσερις (4) διακριτούς
Υποφακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα ακόλουθα
στοιχεία:
[…]
(β) Υποφάκελος Β’: i) Τα αποδεικτικά μέσα για την τεκμηρίωση της τεχνικής και
επαγγελματικής

ικανότητας

της

παραγράφου

2.2.6,

όπως

αναφέρονται

στην

υποπαράγραφο 4 της υποενότητας Β. της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας και ii) Τα
αποδεκτικά μέσα για την τεκμηρίωση της οικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5,
όπως αναφέρονται στην υποπαράγραφο 3 της υποενότητας Β της παραγράφου 2.2.9.1 της
παρούσας, καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα σε περίπτωση στήριξης στις
ικανότητες τρίτων φορέων και υπεργολάβων.
(γ) Υποφάκελος Γ΄: Τα λοιπά αποδεικτικά μέσα του όρου 2.2.9.1 της παρούσας.
(δ) Υποφάκελος Δ’: Η Δήλωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του Παραρτήματος Η
της παρούσας.»
Επίσης, στο σημείο Β.7, υποπαραγράφου Β. Δικαιολογητικά Έγγραφα της παραγράφου
2.2.9.1 Προσκομιζόμενα Έγγραφα κατά την Α’ Φάση περί μη πλήρωσης λόγων
αποκλεισμού αναφέρεται:
«7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, καθώς και το συμφωνητικό ένωσης.
Επιπλέον υποβάλλεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης με το οποίο α)
συστήνεται η Ένωση, β) αναγράφεται να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου και
το ποσοστό (όχι απόλυτη τιμή) του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε
μέλοςτης ένωσης, γ) δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση
όλων των Μελών της Ένωσης (Συντονιστής/leader) και δ) ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και
αντίκλητος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στην παρούσα διαδικασία
και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ.»
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➔ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι το Συμφωνητικό
μεταξύ των μελών της Ένωσης τοποθετείται στον Υποφάκελο Γ’.»
Απάντηση:
Επιβεβαιώνεται.
4ο Ερώτημα:
«Στην παράγραφο 1.3 Τρόπος και Προθεσμία παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής
επισημαίνεται ότι:
«Εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει στην Διεύθυνση Εμπορικών Συνεργασιών της
ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, εντός του πλαισίου ωρών από 10:00 έως και 17:00, σε έντυπη μορφή και σε
κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η
Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος Διαγωνισμού, μόνο την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής σε πρωτότυπη μορφή. Με την αίτηση συμμετοχής, ο οικονομικός φορέας
υποβάλλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω,
επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα
δηλώνει ότι: α) όλα τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
Διαγωνισμού ψηφιοποιημένα («σκαναρισμένα») αποτελούν ψηφιοποιημένη μορφή, κατά
περίπτωση, από τα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχει στα χέρια του ή από τα γνήσια
επίσημα αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων εγγράφων τα οποία (γνήσια επίσημα αντίγραφα)
έχει στα χέρια του και β) αναλαμβάνει την, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρέωση, όταν του
ζητηθεί από την ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της
συνολικής διαδικασίας, να υποβάλει, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, σε έντυπη μορφή,
κατά περίπτωση, τα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα ή τα γνήσια επίσημα αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων εγγράφων, ως προς όλα ή ορισμένα έγγραφα που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά.»
Επίσης, στην υποπαράγραφο 2.2.2.1 της παραγράφου 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
αναφέρεται:
«2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στην Α’ Φάση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας,
απαιτείται η παροχή εγγύησης συμμετοχής, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 15.000,00€, με
χρόνο ισχύος δώδεκα μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Φακέλων
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, επι ποινή απόρριψης της αίτησης συμμετοχής.»
Επιπροσθέτως, στο σημείο Γ.1, υποπαραγράφου Γ. Τρόπος Υποβολής Εγγράφων /
Μετάφραση

και

Επικύρωση

Εγγράφων

/

Γλώσσα

της

παραγράφου

2.2.9.1

Προσκομιζόμενα Έγγραφα κατά την Α’ Φάση περί μη πλήρωσης λόγων αποκλεισμού
αναφέρεται:
«1. Τρόπος Υποβολής Εγγράφων: Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1.3 της παρούσας περί
υποχρεωτικής έγχαρτης υποβολής της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, τα στοιχεία και
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δικαιολογητικά για την συμμετοχή του Υποψηφίου στην παρούσα διαδικασία καταχωρίζονται
στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με
μορφότυπο PDF. Ο Υποψήφιος δύναται να καταχωρίζει ηλεκτρονικά αρχεία άλλων
μορφότυπων, εφόσον αυτό απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη αποτύπωση,
αξιολόγηση ή αξιοποίηση της πληροφορίας που αυτό περιέχει.»

➔ Με βάση τις παραπάνω σχετικές αναφορές στην διακήρυξη, παρακαλώ όπως
διευκρινίσετε σε ποιον ηλεκτρονικό υποφάκελο θα πρέπει να τοποθετηθεί η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του διαγωνισμού, πέραν της έγχαρτης υποβολής της.»
Απάντηση:
Στον Υποφάκελο Α’.
5ο Ερώτημα:
«Υπάρχει η δυνατότητα αντί υποβολής της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για τον εν
λόγω διαγωνισμό, να πραγματοποιηθεί κατάθεση του ισόποσου ύψους της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σε τραπεζικό λογαριασμό της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ;»
Απάντηση:
Όχι, δεν υφίσταται τέτοια δυνατότητα. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.2 της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
6ο Ερώτημα:
«Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
Α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών με βάση τις ελεγμένες δημοσιευμένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις στοιχεία της τελευταίας τριετίας (2019, 2020, 2021), άνω
του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00), και,
β) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών με βάση τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας
(2019, 2020, 2021), ίσο ή μεγαλύτερο με πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00).»

➔ Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι εννοείτε με τον όρο «μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών». Εννοείτε τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών της 3ετίας, δηλαδή π.χ. για
τον γενικό κύκλο εργασιών:
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Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε.»
Απάντηση:
Ως μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας νοείται ο μέσος όρος του κύκλου
εργασιών της τελευταίας τριετίας, δηλαδή το άθροισμα των τριών ετών διαιρούμενο δια 3.
Για την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.
----------------------------------------ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ--------------------------------------------------
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