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ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: 

«Αναβάθμιση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου και Τράπεζας Νομικού 

Περιεχομένου» Υποέργο 2 της Πράξης  «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΟΠΣ: 5045263) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 104173). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της αριθμ.324/2020 Διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 121 

του ν.4412/2016, διευκρινίζονται τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ-
ΠΑΡΑΓΡ. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Παρ. 

2.2.5 

Σελ. 16 

Στην παρ. 2.2.5 “Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα”, αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν 

εκτελέσει: 

(α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας (3) 

τριετίας τριετία (ήτοι τις χρήσεις 2017, 

2018, 2019) από την 

ημερομηνία διενέργειας του παρόντος 

διαγωνισμού, να έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς έργα/ συμβάσεις 

προϋπολογισμού ίσου με το 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας 

σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ. 

Ειδικότερα να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

ένα τουλάχιστον έργο σε κάθε μία από τις 

παρακάτω θεματικές 

περιοχές: 

 

I. εφαρμογής Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου 

II. εφαρμογής Τράπεζας Πληροφοριών ,στις 

Διευκρινίζεται ότι: 

 

Η απαίτηση για «έργα/ 

συμβάσεις προϋπολογισμού 

ίσου με το 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού της 

παρούσας σύμβασης χωρίς τον 

ΦΠΑ» αφορά αθροιστικά στον 

προϋπολογισμό των έργων / 

συμβάσεων και των δύο 

θεματικών ενοτήτων. Τούτο σε 

καμία περίπτωση δεν αναιρεί 

την υποχρέωση εκτέλεσης 

προηγούμενων έργων και των 

δύο θεματικών ενοτήτων από 

τους υποψηφίους Αναδόχους 

του προκηρυσσόμενου έργου, 

όπως η υποχρέωση αυτή 

τίθεται ως απαράβατος όρος 

στη Διακήρυξη του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ-
ΠΑΡΑΓΡ. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

παραπάνω θεματικές, σε αντίστοιχου 

μεγέθους Φορείς”. 

 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η 

απαίτηση «έργα/ συμβάσεις προϋπολογισμού 

ίσου με το 100% του 

συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας 

σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ» αφορά 

αθροιστικά τον προϋπολογισμό των 

έργων / συμβάσεων και των 2 θεματικών 

ενοτήτων. 

  

 

 

 

 

                                                               Ο Αν. Προϊστάμενος της Ε. Δ. ΕΣΠΑ ΥΔ 

Δημήτριος Κατράς 

 

 

 

 

 

 

              Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Αν. Προϊστάμενος της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ 

 

 

                    Δ. Κατράς 
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