
 

   

 

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 την παράγραφο 14.5.1.3. οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην 
οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, του Άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, και για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας …. Δεν 
έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. 
 
Θα δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, 
των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή και 
Θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει 
από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, 
ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 
 
Ωστόσο, το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης στη σελίδα 136/140 της προκήρυξης 
δεν συμπεριλαμβάνει όλα τα ως άνω (στ. δ και ε). 
 
Δεδομένης αυτής της διαφοροποίησης, σας παρακαλούμε να μας διευκρινήσετε αν 
μπορούμε να αποκλίνουμε από το κείμενο του υποδείγματος προκειμένου να είμαστε 



απολύτως σύμφωνοι με το ως άνω περιεχόμενο της παρ. 14.5.1.3 της προκήρυξης ή 
αν θα μας δοθεί άλλο υπόδειγμα, ή αν θα πρέπει να προσκομίσουμε δεύτερη 
υπεύθυνη δήλωση.» 
 
 
Απάντηση 1: Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 14.5.1.3 της Διακήρυξης 
πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως το περιεχόμενο που καθορίζει η ίδια 
παράγραφος. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται δεύτερη υπεύθυνη δήλωση. 
 
 
 
Ερώτημα 2: «Σύμφωνα με το νόμο 4281/2014, το ύψος των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό 
ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε Ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 
 
Στη διακήρυξη αναφέρεται πως το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
καθορίζεται σε Δώδεκα Χιλιάδες, Πεντακόσια Ευρώ (12.500,00 €), το οποίο 
αντιστοιχεί στο Πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του συνολικού προϋπολογισμού του 
έργου με τον αναλογούντα ΦΠΑ, (Π.Δ. 118/2007 άρθρο 25 παρ 4). 
 
Θέλουμε να μας διευκρινήσετε βάσει ποιας νομοθεσίας θα κινηθούμε για την έκδοση 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.» 
 
Απάντηση 2: Ως προς την έκδοση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά 
σύμφωνη με τον ν. 4281/2014 ερμηνεία της Διακήρυξης, ισχύουν τα εξής: Το 
χρηματικό ποσό της εγγύησης ανέρχεται στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (4.065,04 €) (δηλαδή, 
στο ανώτατο όριο του 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ [άρθρο 157 του ν. 4281/2014]) και κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικοί όροι της 
Διακήρυξης." 
 


