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Διευκρινίσεις Νο1 
Διαγωνισμός 512804 «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

Χρηστών ΕΔΔΗΕ και αναγγελίας βλαβών μέσω πενταψήφιου αριθμού του 
ΔΕΔΔΗΕ» 

 
 

 

1. Επιθυμούμε να λάβουμε μέρος στο Διαγωνισμό σας με δάνεια εμπειρία. Για το 

κριτήριο της παραγράφου 7.1.2.1.2. «Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην 

εκτέλεση όμοιων ή συναφών συμβάσεων, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα 

(12) μηνών, με αντικείμενο κατ’ ελάχιστον επτακόσιες χιλιάδες κλήσεις κατά την 

τελευταία τριετία» παρακαλώ ενημερώστε μας για τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του δανείζοντα την εμπειρία που απαιτούνται και σε περίπτωση πιθανής 

κατακύρωσης, τι ευθύνες έχει ο δανείζων την εμπειρία.   

 

Ο τρίτος πρέπει να προσκομίσει ΕΕΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 12.2.4 : «Στην περίπτωση 

που προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 7.2 της 

παρούσας, οφείλει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία του  ΕΕΕΣ και ΕΕΕΣ  θα 

υποβάλλεται και από τον τρίτο.» και όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΣΤ «Στήριξη στις 

ικανότητες άλλων φορέων » του Παραρτήματος 7 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ», σε περίπτωση κατακύρωσης πρέπει να προσκομιστούν τα κατωτέρω:  

1. Δεσμευτική δήλωση του τρίτου/τρίτων ή/και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του 

προσφέροντος και του τρίτου/τρίτων στα οποία θα κατονομάζονται οι αναγκαίοι 

πόροι και θα αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει στη διάθεσή του τους 

αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης.  

2. Δικαιολογητικά του τρίτου/ τρίτων, αντίστοιχα με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης του προσφέροντος, σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα. (δηλαδή 

όλα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος 7). 

2. Σύμφωνα με τον όρο  7.1.1. (σελ. 12) της διακήρυξης «Ο ανωτέρω ελάχιστος 

κύκλος εργασιών πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά την αμέσως προηγούμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού ετήσια διαχειριστική χρήση ή να ανταποκρίνεται στο 

μέσο όρο των τριών (3) τελευταίων, πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ετήσιων 

διαχειριστικών χρήσεων και πρέπει να προκύπτει από τους ισολογισμούς ή, αν ο 



 

   

υποψήφιος δεν έχει υποχρέωση σύνταξης τέτοιων, από άλλα επίσημα οικονομικά 

στοιχεία του υποψηφίου, που τηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία του και ανταποκρίνονται σε όλους τους προβλεπόμενους τύπους». 

Δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για τη σύνταξη και έγκριση 

του ισολογισμού για την χρήση του έτους 2017, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ως τρία 

τελευταία διαχειριστικά έτη νοούνται τα έτη 2014, 2015 και 2016. 

Το αυτό επιβεβαιώστε και για τη «Δήλωση περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών 

για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις», η οποία αναφέρεται στη σελίδα 50 της 

διακήρυξης με κεφαλίδα «Δ. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια». 

 

Επιβεβαιώνεται. 

 

3. Στη σελίδα 52 της διακήρυξης με κεφαλίδα «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» αναφέρεται ότι: «1. Αν στη χώρα του προσφέροντος δεν 

εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, μπορούν να 

αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος  ή, κατά περίπτωση, του 

νομίμου εκπροσώπου του». Παρακαλώ διευκρινίστε την προθεσμία εντός της οποία 

μπορεί να ληφθεί η εν λόγω ένορκη βεβαίωση, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης ο προσωρινός ανάδοχος ειδοποιείται από την 

Επιτροπή να υποβάλλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου μέσα σε προθεσμία 

δέκα ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης. Τα δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου είναι τα αναφερόμενα στο Παράρτημα 7. Εάν  στη χώρα του προσφέροντος 

δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα δικαιολογητικά αυτά, μπορούν να 

αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του προσφέροντος ή, κατά περίπτωση, του 

νόμιμου εκπροσώπου του. Συνεπώς η ένορκη βεβαίωση λαμβάνεται μετά την κλήση του 

προσωρινού αναδόχου από την αρμόδια επιτροπή καθώς αυτός (και οι τυχόν 

υπεργολάβοι κλπ κατά περίπτωση) μόνο υποχρεούται να προσκομίζει τα οικεία 

δικαιολογητικά τα οποία αναπληρώνονται από την ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Παραρτήματος 7. 

4. Στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του ΕΕΕΣ 

(σελ. 121), παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι πρέπει να συμπληρωθεί το τμήμα «Για τις 

συμβάσεις έργων: Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς για την εκτέλεση των 

εργασιών» και σε περίπτωση θετικής απάντησης διευκρινίστε τις πληροφορίες που 

πρέπει να περιληφθούν στο εν λόγω τμήμα. 

Δεν επιβεβαιώνεται. Βλέπε το καινούριο ΕΕΕΣ που συνοδεύει το παρόν συμπλήρωμα.  

5. Στο Μέρος VI του ΕΕΕΣ (σελ. 123) υπάρχουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες 

καλείται να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος  (Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω  

επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ…).  Η συμπλήρωση όμως αυτή είναι τεχνικά  



 

   

ανέφικτη, καθώς το σχετικό πεδίο, όπως διατίθεται στην ιστοσελίδα 

https://ec.europa.eu/tools/espd/response/eo/procedure είναι μη επεξεργάσιμο. 

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί αν η υποβολή του ΕΕΕΠ εκ μέρους των υποψήφιων 

αναδόχων χωρίς τη συμπλήρωση των ανωτέρω πληροφοριών θα γίνει δεκτή από την 

αναθέτουσα αρχή ή αν θα πρέπει τα εν λόγω στοιχεία να συμπληρωθούν 

χειρόγραφα. 

Η μη συμπλήρωση από τον προσφέροντα του Μέρους VI "Τελικές Δηλώσεις" του ΕΕΕΣ 

δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς του, καθώς, αφ' ενός δεν παρέχεται από 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα η δυνατότητα να συμπληρωθούν προσηκόντως τα εν 

θέματι πεδία, ενώ περαιτέρω, η προσυπογραφή της παραγράφου αυτής δεν καταλείπει 

αμφιβολία ως προς τη βούληση του οικονομικού φορέα να παράσχει τις αναγκαίες 

εξουσιοδοτήσεις στον διενεργούντα τη διαγωνιστική διαδικασία φορέα. 

 

6. Στο παράρτημα 5 στον Πίνακα Συμμόρφωσης (σελ. 34 & σελ. 37) θα επιθυμούσαμε 

να λάβουμε εκ νέου το κείμενο που περιλαμβάνεται στην στήλη «Αποδεικτικό 

Μέσο», καθώς το κείμενο είναι ημιτελές. 

 Σελ. 34: «Συγκεκριμένα οι Προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν 

o Για τους «Προϊσταμένους Υπηρεσιών ανά βάρδια»: 

Α. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται η μέχρι σήμερα 

εμπειρία του σε έργα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών. 

Β. Στατιστικές αναφορές που εξάγονται απευθείας από σύστημα 

διαχείρισης κλήσεων, απ’ όπου να προκύπτει ότι έχει διαχειριστεί 

επιτυχώς τα ανωτέρω έργα. 

o Για το προσωπικό που θα διατεθεί για την εκτέλεση της σύμβασης:  

Α. πίνακα στον οποίο θα  αναφέρονται αναλυτικά τα εξής στοιχεία: 

Ονοματεπώνυμο – Χρόνος απασχόλησης στην εταιρεία – Συνολική  

προϋπηρεσία σε αντίστοιχα αντικείμενα. 

Β.απόδειξη της προϋπηρεσίας των ανωτέρω σε παρεμφερή 

αντικείμενα.» 

 Σελ. 37: «Ολοκληρωμένο πλάνο δράσης για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης που 

να διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών (πλάνο 

επιχειρηματικής συνέχειας). Το πλάνο πρέπει να εξασφαλίζει την επιχειρησιακή 

συνέχεια του έργου (business continuity) και να διατυπώνει ολοκληρωμένη 

πρόταση για την αντιμετώπιση αστοχιών στις υποδομές του, παρουσιάζοντας 

αντίστοιχες διαδικασίες, Back up υποδομές, χρόνους ανάκτησης κτλ. για τη 

συνέχιση της λειτουργίας και την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως: αστοχιών 

υπολογιστικού επικοινωνιακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού/συστημάτων και 

ανάκτησης λειτουργίας από άλλη κατάλληλη υποδομή, αστοχιών κτιριοδομικών 

χαρακτηριστικών και ανάκτησης λειτουργίας από άλλη κατάλληλη υποδομή, 

αστοχιών από φυσικές καταστροφές, γεγονότα ανωτέρας βίας κτλ.»  

 

https://ec.europa.eu/tools/espd/response/eo/procedure


 

   

7. Στο παράρτημα 5 στον Πίνακα Συμμόρφωσης, απαίτηση 5 (σελ. 37) παρακαλώ 

διευκρινίστε τον αριθμό των θέσεων εργασίας που απαιτείται να διαθέτει το 

εφεδρικό τηλεφωνικό κέντρο. 

Ανάλογες θέσεις εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια της παροχής 

των υπηρεσιών σημαίνει να πληροί το δευτερεύον τηλεφωνικό κέντρο τις ίδιες 

απαιτήσεις με το πρωτεύον τηλεφωνικό κέντρο, όπως αυτές αναφέρονται στο Άρθρο 3, 

Παράγραφος 1 του Παραρτήματος 8 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της διακήρυξης. 

 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης του άρθρου 

14.7.1 του σχεδίου σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10) ανέρχεται σε ποσοστό 5% του 

τιμήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


