
 

   

 

Συμπληρωματικές Πληροφορίες – Διευκρινίσεις 
 
 
Στο πλαίσιο του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με αριθμό τεύχους προκήρυξης 
1/2014 για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» της Πράξης: 
«CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή 
στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του  
ESFRI/2006» Υποέργο 1: «Ανάπτυξη και δημιουργία Λογισμικού για τη διαχείριση 
ποσοτικών δεδομένων», του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης» ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και  ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
 
 
Ερώτημα 1: Σύμφωνα με τη διακήρυξη (σελ. 34 - 45, ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς αποτελείται από δύο (2) μέρη: Στο πρώτο περιλαμβάνονται έγγραφα και 
δικαιολογητικά για τα ελάχιστα προσόντα συμμετοχής και στο δεύτερο η κυρίως 
τεχνική προσφορά. Για το πρώτο μέρος, όμως, γίνεται σε αρκετά σημεία η διευκρίνιση 
ότι διάφορα έγγραφα και δικαιολογητικά πρέπει να περιληφθούν «… εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής …», (δείτε, ενδεικτικά, σελίδες 37, 39, 41), 
διατύπωση που πιθανόν να αναφέρεται στο Φάκελο Τυπικών Δικαιολογητικών. 
Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε και να αποσαφηνίσετε την ακριβή μορφή και 
περιεχόμενα που επιθυμείτε να έχουν οι Φάκελοι «Τυπικών Δικαιολογητικών» και 
«Τεχνικής Προσφοράς». 
 
Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 14.5.2 της προκήρυξης υποβάλλεται φάκελος 
«Τεχνικής Προσφοράς» ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιέχει δύο (02) 
τμήματα. Το πρώτο τμήμα του φακέλου τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιέχει τα 
ελάχιστα προσόντα συμμετοχής που αναφέρονται στις παραγράφους 14.5.2.1.1.1 
έως 14.5.2.1.1.10 και 14.5.2.2.1 έως 14.5.2.2.5 και Το δεύτερο τμήμα του φακέλου 
τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιέχει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στις παραγράφους  14.5.2.3 έως 14.5.2.6. 
Ο όρος  «εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών» αναφέρεται στις παραγράφους 
14.5.2.2.1, 14.5.2.2.2 και 14.5.2.2.5,  επομένως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 
περιληφθούν στο πρώτο τμήμα του φακέλου τεχνικής προσφοράς 


