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Θέμα: ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 39/2013 ME Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 12781. 

 

Κατόπιν νέων υποβληθέντων ερωτημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με τον διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό «για τη δημιουργία «Μηχανής Μετα-

αναζήτησης και Πρόσβασης στις Πηγές των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων» που θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Προηγμένες Κεντρικές Υπηρεσίες 

Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» » με κωδικό MIS 304202 (κωδ. ΕΔΕΙΛ 68/1013), 

ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ψηφιακή Σύγκλιση, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, Καθηγητή ΗΜΜΥ 

ΕΜΠ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή, διευκρινίζονται τα εξής: 
 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

1)Αναφορικά με το συναφές έργο που ζητείται 

ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στο 

συγκεκριμένο διαγωνισμό παρακαλώ 

διευκρινίστε μας τα παρακάτω: 

Α) Υπάρχει κάποια ελάχιστη 

προϋπόθεση σχετικά με τον 

προϋπολογισμό του έργου αυτού; 

Β) Μπορούν οι απαιτήσεις της 

διακήρυξης σχετικά με τα συναφή έργα 

να καλυφθούν αθροιστικά από 

παραπάνω από ένα συναφή έργα; 

Γ) Ως στοιχείο τεκμηρίωσης στη 

σελίδα 124 της διακήρυξης (σελ. 45 

του μέρους Β) αναφέρεται ότι «…Η 
επιτυχής υλοποίηση του έργου 
αποδεικνύεται από τη βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης ή ανάλογο 
πιστοποιητικό δημόσιας αρχής ή 
πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 
Αρχής ή δήλωση Ιδιώτη (σε περίπτωση 
ιδιώτη πελάτη) με θεωρημένη σχετική 

1) 

 

 

 

 

Α) Στην απαίτηση 2 (Κεφάλαιο Β.2.6 

“Ελάχιστες Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής”, παρ. ii) Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα) προβλέπεται 

ότι ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής 

αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την 

υλοποίηση, σε  ένα (1) αντίστοιχο με το 

προκηρυσσόμενο, έργο, τα τελευταία  5 

έτη, επιτυχώς, το οποίο θα πρέπει να 

είναι όμοιο ή ισοδύναμο, από πλευράς 

απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό 

αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, σε 

όρους οικονομικού μεγέθους. 

Επομένως, το αντίστοιχο έργο θα 

πρέπει να είναι όμοιο ή ισοδύναμο από 
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σύμβαση από ΔΟΥ….», ενώ  παρακάτω 
στη σελίδα 125 της διακήρυξης (σελ. 
46 του μέρους Β) αναφέρεται ότι 
«…εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός 
Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη 
Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από 
τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και η 
σχετική Σύμβαση Έργου θεωρημένη 
από ΔΟΥ καθώς και θεωρημένο 
αντίγραφο του τιμολογίου. …». 
Μπορείτε να μας διευκρινίσετε αν 
τελικά χρειάζεται να προσκομίσουμε 
το τιμολόγιο; Αν ναι, στην περίπτωση 
που κάποιο έργο που έχει υλοποιηθεί 
και υπάρχει κατατεθειμένη στη ΔΟΥ 
σύμβαση καθώς και βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης του Ιδιώτη - Πελάτη αλλά 
όχι το σχετικό Παραστατικό 
Τιμολόγησης, λόγω καθυστέρησης της 
χρηματοδότησης, τι θα μπορούσαμε 
να προσκομίσουμε αντί αυτού; 
 

 

πλευράς προϋπολογισμού του 

προκηρυχθέντος έργου.  

Β) Για την κάλυψη της απαίτησης 2 

(Κεφάλαιο Β.2.6 “Ελάχιστες 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής”, παρ. ii) 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) 

απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η 

ολοκλήρωση από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο τουλάχιστον ενός (1) 

αντίστοιχου έργου. Ως αντίστοιχο έργο 

ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο 

ή ισοδύναμο, από πλευράς απαιτήσεων 

υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το 

προκηρυσσόμενο, σε όρους 

οικονομικού μεγέθους. 

Γ) Σύμφωνα με την απαίτηση 2 εν συνδ. 

με την απαίτηση 2.1 (Κεφάλαιο Β.2.6 

“Ελάχιστες Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής”, παρ. ii) Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα), εάν ο 

Πελάτης που αποδεικνύει την επιτυχή 

ολοκλήρωση του αντίστοιχου έργου 

είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως 

στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού, όπως 

εκπροσωπείται από τον Νόμιμο 

Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και η 

σχετική Σύμβαση Έργου θεωρημένη 

από ΔΟΥ καθώς και θεωρημένο 

αντίγραφο του τιμολογίου. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Αναφορικά με τις Υπεύθυνες 

Δηλώσεις Συνεργασίας των 

Εξωτερικών Συνεργατών, είναι 

απαραίτητο να φέρουν γνήσιο της 

υπογραφής από δημόσια αρχή ή τα 

ΚΕΠ; 

1. Προκύπτει από την διακήρυξη.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 

 

 

 

                                                          ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΜΑΥΡΑΚΟΣ 

 

 

 

 

                                      

 


