
               ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 

                                                                                                          Αθήνα, 06/07/2022 
Αριθμ.πρωτ: 625/270/21696 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 621/06/2022 ΔΑΗΔ 
ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΔΕ» ΥΠΟΕΡΓΟ 13 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», ΟΠΣ: 5002546 
Προϋπολογισμού: 87.258,06 € € (άνευ ΦΠΑ) 

 
Σας υποβάλλουμε διευκρινίσεις επί  των από 29-06-2022 με αριθμ .πρωτ. 20426 
αιτήματος παροχής διευκρινήσεων σας που υποβάλατε μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ για τον ΔΑΗΔ 621/06/2022 με περιγραφή: «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΔΕ» 
ΥΠΟΕΡΓΟ 13 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» (ΣΔΕ) ΤΟΥ Ε.Π. 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-
2020», ΟΠΣ: 5002546 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1 :  
Θα θέλαμε να μας αποσαφηνίσετε πως συσχετίζεται στο παραδοτέο αντικείμενο 
της σύμβασης, που είναι η Διαφημιστική Προβολή των ΣΔΕ και πιο συγκεκριμένα 
παραγωγή πινακίδων, παραγωγή φυλλαδίων και αφισών, με την απαίτηση της 
παραγράφου 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα «β) κατά την διάρκεια της 
τελευταίας τριετίας (2019 έως την προκήρυξη της παρούσας) να έχουν εκτελέσει 2 
συμβάσεις προμηθειών, με την μέθοδο πρόσβασης σε ηλεκτρονική δικτυακή 
πλατφόρμα εισαγωγής, επεξεργασίας, διαχείρισης, αναζήτησης και εξαγωγής 
δεδομένων που αφορούν πληροφορίες των προς προμήθεια ειδών και σύνδεσης με 
το barcode του κάθε αντικειμένου.» 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 :  
 
1. Το κριτήριο επιλογής (βάσει του άρθρου 75 του ν. 4412) του στοιχείου (β) της 

παραγράφου 2.2.6 της Διακήρυξης σχετίζεται με την πολυπλοκότητα της 

συγκεκριμένης σύμβασης σχετικά με τη διαδικασία παράδοσης της αιτούμενης 

προμήθειας. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή προβλέπεται η 

σχεδόν ταυτόχρονη παράδοση της προμήθειας σε 78 σημεία διασποράς σε όλη τη 

χώρα με διαδικασίες παραλαβής που προβλέπουν την έκδοση βεβαιώσεων 

(Διευθυντές σχολείων) και σύνταξης πρακτικών (Επιτροπή Παραλαβής).  

Συνεπώς για τη διασφάλιση της επιτυχίας εκτέλεσης της προκηρυσσόμενης 

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θέτει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτέλεσης ως 

αντίστοιχη προαπαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ήτοι την 

εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας με τη μέθοδο καταγραφής με barcode. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2 : 
Παρακαλούμε προσδιορίστε μας τι είδους σύμβαση απαιτείται από την παράγραφο 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και πιο συγκεκριμένα «β) κατά την 
διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019 έως την προκήρυξης της παρούσας) να 
έχουν εκτελέσει 2 συμβάσεις προμηθειών, με την μέθοδο πρόσβασης σε 
ηλεκτρονική δικτυακή πλατφόρμα εισαγωγής, επεξεργασίας, διαχείρισης, 
αναζήτησης και εξαγωγής δεδομένων που αφορούν πληροφορίες των προς 
προμήθεια ειδών και σύνδεσης με το barcode του κάθε αντικειμένου.» 
Χρειάζεστε να έχουμε εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο εφαρμογές τύπου 
δημιουργίας και υποστήριξης e-shop ή διαχείρισης αποθήκης ενός φυσικού 
καταστήματος ή κάποιου άλλου παρεμφερούς είδους; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: 
 
2. Το είδος των συμβάσεων που απαιτούνται για την κάλυψη του ως άνω κριτηρίου, 

είναι συμβάσεις προμήθειας.   

 

                                                                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 

 

ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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