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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 25-10-2019
Α.Π.: 151.324/812-Γ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την υποβολή Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α
Φάση Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου
για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές
Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND»

Στο πλαίσιο της υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Α φάση του Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση
Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας ULTRA-FAST BROADBAND» , διευκρινίζεται ότι:

Α) Σε περίπτωση που το σύστημα δεν υποστηρίζει την υποβολή στον ηλεκτρονικό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τεσσάρων (4) ξεχωριστών ηλεκτρονικών υποφακέλων (Α, Β, Γ, Δ) που
αναφέρονται στις παραγράφους 13.2.4, 13.2.5 της πρόσκλησης, τα αρχεία μπορούν να υποβληθούν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στον ενιαίο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην
περίπτωση αυτή το όνομά κάθε αρχείου θα πρέπει να είναι ενδεικτικό του υποφακέλου τον
οποίο αφορά (π.χ. <ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ_Α_xxxx>). Επίσης, τα αρχεία αυτά (μορφής pdf) μπορούν να
υποβληθούν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ υπό τη μορφή συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων
με την ονομασία (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ_Α, ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ_Β, ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ_Γ, ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ_Δ) του
αντίστοιχου υποφακέλου (π.χ. ηλεκτρονικό́ αρχείο με μορφή ZIP). Τυχόν στοιχεία με εμπιστευτικό χαρακτήρα υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 13.2.6, σαν χωριστά ηλεκτρονικά
αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό́ αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό́ αρχείο με μορφή
ZIP), τα οποία θα σημαίνονται ως εμπιστευτικά με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος.
Στην περίπτωση αυτή ο Ενδιαφερόμενος θα συμπεριλαμβάνει στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νομού ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
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Β) Σε περίπτωση που το σύστημα δεν υποστηρίζει την παραγωγή των ηλεκτρονικών αρχείων
(«εκτυπώσεις» των στοιχειών και Δικαιολογητικών Τεκμηρίωσης των Υποφακέλων του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)) που αναφέρονται στην παράγραφο 13.2.8, οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο περιεχομένων του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σε μορφή αρχείου Portable Document
Format (PDF). Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορία για το όνομα του κάθε αρχείου, την περιγραφή του και τον χαρακτηρισμό του ως Εμπιστευτικό ή όχι. Το αρχείο αυτό υπογράφεται από τους Ενδιαφερομένους με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ. αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτεται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Γρ. ΓΓΤΤ
 Γρ. Υπουργού
 Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, Καραγεώργη Σερβίας 8, ΤΚ 101 80, Αθήνα
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