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ΣΧΕΤ:  Ερωτήματα που ελήφθησαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΑΡ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 4062317)  

 
Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την  υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός 

Ενοποίηση και υποστήριξη της Λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον Τομέα της Υγείας 

και της Κοινωνικής Ασφάλισης» μέσω Συμφωνίας –Πλαίσιο σε τμήματα» διευκρινίζονται τα 

εξής :  

Α/
Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι για 
την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.6 της διακήρυξης, για το 
τμήμα 1, είναι προφανώς αποδεκτό οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι να μπορούν να 
δηλώσουν έργα που ολοκλήρωσαν και κατά 
το τρέχον έτος, ήτοι 2023, και ειδικότερα 
έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, ήτοι την 2η Φεβρουαρίου 
2023. 

Επιβεβαιώνεται ότι για την απόδειξη της τεχνικής 
ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 της 
διακήρυξης είναι αποδεκτό οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι να επικαλεστούν συμβάσεις που θα 
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Στην παράγραφο 2.4.3.2 Τεχνική 
Προσφορά της διακήρυξης, αναφέρεται 
ότι: «Τα Βιογραφικά της Ομάδας Έργου, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Κεφάλαιο 3.2 
«Ρόλοι και Στελέχωση Ομάδας Έργου – 
Σχήμα Διοίκησης – για το Τμήμα 1-, με το 
Παράρτημα Ι Κεφάλαιο 9 «Ρόλοι και 

Διευκρινίζεται ότι τα Βιογραφικά Σημειώματα της 
Ομάδας Έργου των υποψηφίων θα πρέπει να 
συμπληρωθούν σύμφωνα με το Παράρτημα 6 
της διακήρυξης και να συμπεριληφθούν στον 
φάκελο τεχνικής προσφοράς τους κατά το στάδιο 
αρχικής υποβολής (φάκελος 
«δικαιολογητικά συμμετοχής– τεχνική 

ΘΕΜΑ :     Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 
για την  ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός 
Ενοποίηση και υποστήριξη της Λειτουργίας των Μητρώων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε στον Τομέα της Υγείας 

και της Κοινωνικής Ασφάλισης» μέσω Συμφωνίας –Πλαίσιο σε τμήματα»  
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Α/
Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Στελέχωση Ομάδας Έργου – Σχήμα 
Διοίκησης – για το Τμήμα 2-, και το 
Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 6 – 
Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 
υποβάλλονται κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης.»  
Στην παράγραφο 3.2. Ρόλοι και Στελέχωση 
Ομάδας Έργου – Σχήμα Διοίκησης, 
αναφέρεται ότι:  
«Για την τεκμηρίωση των προσόντων και 
της εμπειρίας των στελεχών της Ομάδας 
Έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να 
συμπεριλάβει στην προσφορά του 
Βιογραφικά της ομάδας έργου σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του Παραρτήματος 7.»  
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε, σε ποιο 
στάδιο του διαγωνισμού απαιτείται να 
υποβληθούν τα βιογραφικά σημειώματα 
της ομάδας έργου. 

προσφορά»), προκειμένου να είναι εφικτή η 
βαθμολόγηση της προσφοράς σύμφωνα με το 
κριτήριο αξιολόγησης 2.2 (Τμήμα 1) και 4.2 
(Τμήμα 2). 
 

 

 
Νίκη Τσούμα 

Πρόεδρος Δ.Σ &     
     Διευθύνουσα Σύμβουλος 
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