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Προς 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

 
Θέµα:  Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το διαγωνισµό Νο37/2013. 

 

Μετά από ερωτήµατα ενδιαφεροµένων εταιρειών παραθέτουµε τις κάτωθι 

διευκρινήσεις:  

 

1. Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης 

δάνειας εµπειρίας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε στόχο της 

εξασφάλιση των γενικών και ειδικών όρων αυτής.  

2. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών η προϋπόθεση 1 του άρθρου 42 «Ειδικοί όροι 

συµµετοχής» ισχύει για τουλάχιστον ένα µέλος της ένωσης.  

3. Η προϋπόθεση 1 του άρθρου 42  «Ειδικοί όροι συµµετοχής» δεν καλύπτεται από 

υπεργολάβους.  

4. ∆ιευκρινίζεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής αρχής που 

προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ.3 της ∆ιακήρυξης, συµπεριλαµβάνεται και η Ένορκη 

Βεβαίωση του υποψηφίου.  

5. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση στη ∆ιακήρυξη, εννοείται υπεύθυνη δήλωση 

του ν. 1598/1986. 

6. ∆ιευκρινίζεται ότι η επίσηµη/νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των 

ξενόγλωσσων δικαιολογητικών/εγγράφων (εκτός των Τεχνικών Φυλλαδίων) της 

προσφοράς µπορεί να γίνει και από ∆ικηγόρο. 

7. Το περιεχόµενο, η εκπόνηση και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της 

Επιχειρησιακής Μελέτης Εφαρµογής (business blueprint) αποτελεί αντικείµενο του 

διαγωνισµού µε την υπ’ αριθµ 36 που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας www.eyath.gr > “Έργα και ανάπτυξη” > “∆ιαγωνισµοί Προµηθειών / 



Υπηρεσιών” > “∆ιαγωνισµοί Έτους 2013” > “Παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασµού 

διαδικασιών και συντονισµού έργου” 

 

8. Η υλοποίηση των αναγκαίων προσαρµογών σε αλλαγές του Κώδικα Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών και του γενικότερου, θεσµικού και διαδικαστικού πλαισίου 

(απαίτηση στη σελίδα 30 της ∆ιακήρυξης) θα πρέπει να λαµβάνει χώρα σε χρονικό 

διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ήµισυ του διαστήµατος µεταξύ του χρόνου 

ανακοινώσεως των εν λόγω προσαρµογών και του χρόνου οριστικής εφαρµογής, 

ισχύος αυτών (ηµεροµηνία ισχύος σύµφωνα µε το γενικότερο νοµικό, θεσµικό και 

διαδικαστικό πλαίσιο), για την εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση ανακοίνωσης patches (ενηµερώσεων) θα πρέπει 

να εγκαθίστανται το αργότερο σε 5 εργάσιµες ηµέρες από την ανακοίνωσή τους.   

9. Σύµφωνα µε το άρθρο 42 της διακήρυξης, το απαιτούµενο ύψος κύκλου εργασιών 

αφορά στις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2012, 2011, 2010. 

10. Απαιτείται η υποβολή Φ/Α τίτλων σπουδών των µελών της οµάδας έργου του 

υποψήφιου αναδόχου τα οποία συνοδεύουν τα αναλυτικά βιογραφιών αυτών.  

11. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης εξωτερικών συνεργατών ή υπεργολάβων ως µέλη 

της οµάδας έργου απαιτείται η κατάθεση στο φάκελο της προσφοράς σχετικών 

δηλώσεων συνεργασίας από αυτούς, όπου θα δηλώνεται η πρόθεσή τους για 

συνεργασία  και η δέσµευσή τους ότι θα την επισηµοποιήσουν µε 

συµβολαιογραφική πράξη εφόσον η εν λόγω εταιρεία αναδειχθεί µειοδότης.  

12. Το σύνολο της προσφοράς που αφορά στους Ειδικούς Όρους της διακήρυξης, από 

το άρθρο 24 και έπειτα, υποβάλλεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

13. Τα στοιχεία που απαιτείται να περιλαµβάνει µια Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής 

περιγράφονται στο άρθρο 7 της ∆ιακήρυξης.  
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