
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: C-OUT 11161 

Ψυχικό, 8/12/2022 

 

Προς  

Κάθε ενδιαφερόμενο 

(Ανάρτηση του παρόντος στον 

χώρο του υπ. Αριθ. 177604  

ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΕΙΠ) 

 

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί όρων της με αριθ. Πρωτ.  C-OUT 11093/18-11-2022 

διακήρυξης  διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση του 

οικοσυστήματος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελληνικού 

Ιδρύματος Πολιτισμού» 

ΣΧΕΤ. : Η με αριθ. Πρωτ. 11093/18-11-2022 διακήρυξη 

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» του ανωτέρω 

σχετικού, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που μας τέθηκαν 

εμπρόσθεσμα,  επί όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού : 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : 

1. Στο Άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», παρ.  

Β.2, περ. 1 , της Διακήρυξης, αναγράφεται:  

«Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα :  

1. Οι οικονομικοί φορείς και η ομάδα έργου που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι την υλοποίηση έργων στον τομέα των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν το ανωτέρω κριτήριο ποιοτικής επιλογής 

υποβάλλοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: .........»  



Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι το στοιχείο τεκμηρίωσης ήτοι το 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους  

Εγκατάστασης αφορά μόνο τον οικονομικό φορέα και όχι και την Ομάδα έργου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Διευκρινίζεται ότι το αναφερόμενο Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 

εμπορικού) μητρώου του κράτους Εγκατάστασης αφορά μόνο τον οικονομικό φορέα. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : 

Στο άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», παρ. Β4. 

αναγραφόμενης περ. 4. , τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορά την στελέχωση της Ομάδας 

Έργου, είναι :  

α) ο Πίνακας των υπαλλήλων του Οικονομικού Φορέα, ο Πίνακας των στελεχών των 

Υπεργολάβων του Οικονομικού Φορέα, ο Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του 

Οικονομικού Φορέα και «συμπληρωματικά με τον παραπάνω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας, των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων. Οι 

εξωτερικοί Συνεργάτες και οι υπεργολάβοι, θα δηλώνουν ότι το έργο (αντικείμενο της 

παρούσας Διακήρυξης), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, τελούν σε 

γνώση τους» (σύμφωνα με την περ. 4.1).  

β) Βιογραφικά σημειώματα της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος / βλ. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙV– Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος») (σύμφωνα με την περ. 4.2).  

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε α) εάν στα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την 

αρχική κατάθεση φακέλου για την περαιτέρω απόδειξη της εκπαίδευσης και των 

επαγγελματικών προσόντων (π.χ. αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις εμπειρίας) αρκεί μόνο η 

υποβολή του βιογραφικού σημειώματος β) καθώς και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν 

για την ομάδα έργου κατά την κατακύρωση του έργου 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 : 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα – Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου»  της διακήρυξης, τα ζητούμενα στην παράγραφο 2.2.9.2 Β.4 αποδεικτικά στοιχεία 

προσκομίζονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της διακήρυξης, από τον προσωρινό 

ανάδοχο. 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 : 

Στο κριτήριο επιλογής 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, οι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν 

οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, στη διαχείριση της 



ασφάλειας των πληροφοριών ISΟ 27001:2013 ή ισοδύναμο και στη διαχείριση υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο. Επιπρόσθετα, απαιτείται 

πιστοποιητικό ELOT 1435:2009 ή ισοδύναμο, εν ισχύ για την παροχή υπηρεσιών 

επικοινωνίας.  

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί στην περίπτωση ένωσης εταιρειών εάν το ανωτέρω 

κριτήριο ποιοτικής επιλογής απαιτείται από όλα τα μέλη της ένωσης εταιρειών ή καλύπτεται 

αθροιστικά. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 : 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.7 «Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας» καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Π. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού 

 

 

                                                                        Νίκος Αλ. Κούκης 
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