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Παραγόμενο από Χρήστες» 
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Ερώτηση 1 
Στην παράγραφο C.1.1 “Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής” (σελ. 112) 
αναφέρεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να απευθύνεται προς το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ενώ στον Πίνακα “Συνοπτικά στοιχεία Έργου” 
(σελ. 2) αναφέρεται ότι Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ). 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα 
απευθύνεται προς το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ή προς το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ/ΕΙΕ).  

 

Απάντηση 1 
Θα απευθύνεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
(ΕΚΤ/ΕΙΕ). 

 

Ερώτηση 2 
Στην παράγραφο Β.2.1 “Δικαίωμα συμμετοχής / Αποκλεισμός συμμετοχής” 
(σελ. 64) αναφέρεται ότι: 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
▪ Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε 

περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν στα αναφερόμενα πρόσωπα περιλαμβάνονται 
και τα Μέλη της Ομάδας Έργου. 

 

Απάντηση 2 
Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω περιορισμός αφορά και τα Μέλη της Ομάδας Έργου. 

 

Ερώτηση 3 
Στις παραγράφους Α.5.2 “Σχήμα (οργάνωσης) διοίκησης και υλοποίησης του 
έργου” και στην προϋπόθεση συμμετοχής 3 της παραγράφου B.2.5 “Ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής” αναφέρονται οι κατηγορίες των Μελών της Ομάδας 
Έργου. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ένα Μέλος της Ομάδας Έργου μπορεί να 
αποτελεί ταυτόχρονα μέλος της κατηγορίας των senior experts (εξειδικευμένων 
εμπειρογνωμόνων) και των Βασικών Μελών (Key experts) ή θα πρέπει να αποτελεί 
μέλος μίας μόνο κατηγορίας 

 

Απάντηση 3 
Διευκρινίζεται ότι ένα Μέλος της Ομάδας Έργου δεν μπορεί να αποτελεί 
ταυτόχρονα μέλος της κατηγορίας των senior experts (εξειδικευμένων 
εμπειρογνωμόνων) και των Βασικών Μελών (Key experts).  

 

Ερώτηση 4 
Στον πίνακα 3.3 της παραγράφου B.2.5 “Ελάχιστες προϋποθέσεις 
συμμετοχής” ζητείται να κατατεθούν δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών 
συνεργατών του Υποψηφίου Αναδόχου. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν απαιτούνται δηλώσεις συνεργασίας και των 
εξωτερικών συνεργατών των Υπεργολάβων, σε περίπτωση που ορισμένα από τα 
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στελέχη του πίνακα 3.2 δεν είναι υπάλληλοι (μόνιμο προσωπικό) των 
Υπεργολάβων. 

 

Απάντηση 4 
Διευκρινίζεται ότι, δηλώσεις συνεργασίας απαιτούνται για οποιοδήποτε εξωτερικό 
συνεργάτη, είτε του υποψηφίου αναδόχου είτε του υπεργολάβου. 

 

Ερώτηση 5 

Στον Πίνακα C.3.4 Υπολογιστικός Εξοπλισμός (σελ.121) ζητείται να 
προσφερθούν 50 φορητοί υπολογιστές τύπου netbooks. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν, αντί για Netbooks, μπορούν να 
προσφερθούν φορητοί υπολογιστές τύπου laptops, που να καλύπτουν το σύνολο 
των προδιαγραφών του Πίνακα C.3.4 

 

Απάντηση 5 
Δεδομένης της μη ύπαρξης καθολικού διαχωρισμού μεταξύ φορητών υπολογιστών 
τύπου netbook και laptop, μπορούν να προσφερθούν φορητοί υπολογιστές 
οποιασδήποτε των ανωτέρω κατηγοριών, αρκεί να καλύπτουν το σύνολο των 
προδιαγραφών (ενότητα 1 του Πίνακα C.3.4) 

 

Ερώτηση 6 

Στον Πίνακα C.3.4 Υπολογιστικός Εξοπλισμός (σελ.121) ζητείται να 
προσφερθούν 50 φορητοί υπολογιστές τύπου netbooks. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το Λειτουργικό Σύστημα, και την έκδοση 
αυτού, που θα πρέπει να διαθέτουν οι 50 φορητοί υπολογιστές που θα 
προσφερθούν 

 

Απάντηση 6 
Το Λειτουργικό σύστημα που θα διαθέτουν οι φορητοί υπολογιστές (ενότητα 1 του 
Πίνακα C.3.4) θα είναι επιλογής του Υποψηφίου, με γνώμονα την καλύτερη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου. 

 

Ερώτηση 7 

Στον Πίνακα C.3.4 Υπολογιστικός Εξοπλισμός (σελ.122) ζητείται να 
προσφερθούν 50 φορητοί μικροϋπολογιστές τύπου tablets. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το Λειτουργικό Σύστημα, και την έκδοση 
αυτού, που θα πρέπει να διαθέτουν οι φορητοί μικροϋπολογιστές τύπου tablets 
που θα προσφερθούν. 

 

Απάντηση 7 
Το Λειτουργικό σύστημα που θα διαθέτουν οι φορητοί μικροϋπολογιστές (tablets - 
ενότητα 2 του Πίνακα C.3.4) θα είναι επιλογής του Υποψηφίου, με γνώμονα την 
καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου. 
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