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EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ No 2 

 

 

Αριθ. πρωτ. 1230-2022-10-192 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1o - Παράρτημα Ι- Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών- Συμμόρφωσης- 

Πίνακας Α σελ 47-49 της διακήρυξης: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι- Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών- Συμμόρφωσης στον 

Πίνακα Α, ο συνδυασμός 

των απαιτήσεων 21, 22 και 24 οδηγεί αναγκαστικά σε σύνθεση ζυγού αριθμού δίσκων 

NVMe ανά server. 

Δεδομένου του ότι συνολικά ζητούνται 54 NVMe δίσκοι (6xServers, έκαστος με 

9xNVMe δίσκους), παρακαλούμε επιβεβαιώστε, ότι θα είναι επίσης αποδεκτή και 

εναλλακτική σύνθεση servers που να καταλήγει στον ίδιο συνολικό αριθμό δίσκων π.χ. 

3xServers, έκαστος με 8xNVMe δίσκους και 3xServers, έκαστος με 10xNVMe δίσκους, 

σύνολο πάλι 54 NVMe δίσκοι συνολικά. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

 

Η εναλλακτική σύνθεση εξυπηρετητών (servers) που να καταλήγει στον ίδιο συνολικό 

ζητούμενο με τη διακήρυξη αριθμό δίσκων, όπως ενδεικτικά αποτελούμενη από 

3xServers, έκαστος με 8xNVMe δίσκους και 3xServers, έκαστος με 10xNVMe δίσκους, 

συνολικά  54 NVMe δίσκοι, καθώς επίσης και οποιαδήποτε προτεινόμενη εναλλακτική 

κατανομή των ζητούμενων 54 NVMe δίσκων στους 6 εξυπηρετητές (servers) είναι 

αποδεκτή εφόσον δεν αλλοιώνει τη συνολική ζητούμενη σύνθεση (servers).  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2o - ΕΕΕΣ, Μέρος ΙV: Kριτήρια Επιλογής, Κεφάλαιο Γ: Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα: 

Στο κεφάλαιο Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας που συμπεριλαμβάνεται στο 

Μέρος IV του ΕΕΕΣ, το οποίο αφορά κριτήρια επιλογής, περιλαμβάνονται παράγραφοι 
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που δεν αντιστοιχούν σε κριτήρια επιλογής της διακήρυξης όπως απαιτεί η νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα, πέραν του πεδίου για τις συμβάσεις προμηθειών, που ορθώς 

εμφανίζεται, έχουν συμπεριληφθεί τα κεφάλαια: 

- Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας 

- Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας 

- Αποδοχή ελέγχων 

- Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες 

υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας 

Μολαταύτα στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης, με τίτλο «Τεχνική και Επαγγελματική 

Ικανότητα» δεν έχουν συμπεριληφθεί σχετικά κριτήρια επιλογής. 

Ως εκ τούτου, και λαμβανομένου υπόψη ότι η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τις 

σχετικές οδηγίες της ΕΑΔΗΣΥ, διαμορφώνει το ΕΕΕΣ ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής 

που η ίδια καθορίζει στη διακήρυξη, παρακαλούμε: 

(α) Να αφαιρεθούν από το νέο αρχείο .xml που θα μας κοινοποιηθεί σύμφωνα με το 

προηγούμενο ερώτημα, τα συγκεκριμένα κεφάλαια, που δεν αντιστοιχούν σε κριτήρια 

επιλογής της διακήρυξης, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής ή σε κάθε 

περίπτωση 

(β) να επιβεβαιωθεί πως δεν απαιτείται για την υποβολή παραδεκτής προσφοράς η 

συμπλήρωση των συγκεκριμένων πεδίων του ΕΕΕΣ, που δεν αντιστοιχούν σε κριτήρια 

επιλογής και επομένως μπορούν να παραμείνουν κενά. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

 

Δεν απαιτείται για την υποβολή παραδεκτής προσφοράς η συμπλήρωση των πεδίων 

του Ευρωπαϊκoύ Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που δεν αντιστοιχούν σε 

κριτήρια επιλογής της διακήρυξης, διότι το ΕΕΕΣ είναι παρακολούθημα της 

διακήρυξης. Ως εκ τούτου συμπληρώνονται μόνον τα στοιχεία που απαιτούνται στη 

διακήρυξη και μένουν κενά τα πεδία, εφόσον δεν αναφέρονται ως κριτήρια επιλογής 

στη διακήρυξη, που αφορούν σε: 

- Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας 

- Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας 

- Αποδοχή ελέγχων 

- Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες 

υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας.  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3o - Παράγραφος 2.4.2.5 (σελ. 25-26) και 3.2 (σελ. 32-33) της 

διακήρυξης: 

Βάσει των κανόνων που ορίζονται για την έντυπη υποβολή δικαιολογητικών στις 

παραγράφους 2.4.2.5 (σελ. 25- 26 της διακήρυξης) και 3.2. (σελ. 32-33 της 

διακήρυξης), η οποία παραπέμπει στη 2.4.2.5.), παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι 

τόσο κατά την υποβολή προσφοράς, όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, δεν απαιτείται να κατατεθούν έντυπα τα ηλεκτρονικά έγγραφα της 

προσφοράς που φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 13 – 15 του ν. 4727/2020, στον οποίο παραπέμπει η διακήρυξη, 

δεδομένου ότι συνιστούν πρωτότυπα μόνο στην ηλεκτρονική μορφή τους. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

 

Oι αναφερόμενοι όροι της διακήρυξης είναι σύμφωνοι και παραπέμπουν ευθέως στην 

εφαρμογή των οριζόμενων στα άρθρα 13 - 15 του ν. 4727/2020 περί της διακίνησης 

και αποδοχής ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4o - Παράγραφος 1.5 της διακήρυξης, σελ. 7, σε συνδυασμό με 

παράγραφο 3.1.1., σελίδα 31 της διακήρυξης και υπ’ αριθ. πρωτ. 1200-2022-10-

1044 / 13-10-2022 Ανακοίνωση Παράτασης Χρόνου Υποβολής Προσφορών: 

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι η ακριβής ημερομηνία αποσφράγισης των 

προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της διακήρυξης, έως την οποία θα πρέπει 

να έχει προσκομισθεί η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το 

άρθρο 2.2.2., είναι πλέον η 10.11.2022, λαμβανομένου υπόψη ότι στη μεν παράγραφο 

1.5 αναφέρεται εκ παραδρομής ως ημερομηνία αποσφράγισης η 26/9/2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 9:00, στη δεν παράταση δεν έχει ορισθεί επακριβώς. 

Επιπλέον παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής 

θα πρέπει να γίνει στην έδρα της αναθέτουσας αρχής σας, στον Πύργο Αθηνών, 

Μεσογείων 2-4. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   

 

Κατ’ ακολουθία της δοθείσας χρονικής παράτασης της προθεσμίας υποβολής 

προσφορών στο διαγωνισμό, ήτοι στις 4-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 

(αντί για τις 25-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00) η ηλεκτρονική αποσφράγιση, 

αντιστοίχως θα λάβει χώρα την 4η εργάσιμη ημέρα.  

Η κατάθεση οποιουδήποτε φακέλου αφορά στην διακήρυξη μπορεί να γίνει είτε στην 

έδρα της «ΕΑΒ Α.Ε» επί της λεωφ. Μεσογείων αρ. 2-4, Πύργος Αθηνών, Τ.Κ. 11 527, 

είτε στο εργοστάσιο της «ΕΑΒ Α.Ε» στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32 009, 

αναγράφοντας εξωτερικά επί του φακέλου όλα τα στοιχεία που υποδεικνύονται στη 

διακήρυξη, υπ’ όψη της κας. Δόμνας Ραπτοπούλου, Προϊσταμένης Τομέα Συμβάσεων 

Υπηρεσιών.  

 

 

 

Σχηματάρι, 24-10-2022                                      Ακριβές Αντίγραφο         

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 
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