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ΣΧΕΤ:  Ερωτήματα που ελήφθησαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΑΡ ΧΡΟΝΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 4033028 & 4032971) 
  

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την  υλοποίηση του έργου «Παροχή 
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στη 
Θεματική Περιοχή «Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Τομέα Υγείας» διευκρινίζονται τα εξής :  

Α/
Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Στην παρ. 1.3.3 «Εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης» της διακήρυξης αναφέρεται ότι 
«Η εκτιμώμενη αξία της σύμβαση 
ανέρχεται στο ποσό των επτά 
εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι 
χιλιάδων ευρώ (€7.956.000,00) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 
εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ: εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες 
εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα 
ευρώ (€9.865.440,00), ΦΠΑ: ένα 
εκατομμύριο εννιακόσιες εννέα χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα ευρώ (€1.909.440,00).  
Ωστόσο στο Παράρτημα Ι, ΜΕΡΟΣ Β - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης αναφέρεται ότι: 
«Η εκτιμώμενη αξία της σύμβαση 

Η ισχύουσα  εκτιμωμένη αξία της σύμβασης είναι 
επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι 
χιλιάδες ευρώ (€7.956.000,00) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκτιμώμενη 
αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εννέα 
εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα ευρώ (€9.865.440,00), ΦΠΑ: 
ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εννέα χιλιάδες 
τετρακόσια σαράντα ευρώ (€1.909.440,00).  

ΘΕΜΑ :     Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   
για την  ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Παροχή 
εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στη 
Θεματική Περιοχή «Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης παρεμβάσεων ή έργων 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Τομέα Υγείας» 
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Α/
Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ανέρχεται στο ποσό των επτά 
εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα 
χιλιάδων ευρώ (€7.960.000,00) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 
εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ: εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες 
εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
(€9.870.400,00), ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο 
εννιακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια 
ευρώ (€ 1.910.400,00).  
Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για εκ 
παραδρομής διαφοροποιημένη αναφορά 
και παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσατε την 
ισχύουσα εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 

2. Στην παρ. 2.2.2.1 της διακήρυξης 
αναφέρεται: «Για την έγκυρη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού 
εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (€159.120,00)». Ωστόσο υπάρχει 
διαφορά ανάμεσα στο αριθμητικώς και στο 
ολογράφως ποσό της εγγυητικής. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι εκ παραδρομής έχει 
σημειωθεί η εν λόγω διαφοροποιημένη 
αναφορά. Παρακαλούμε όπως 
επιβεβαιώσατε το ποσό της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής.  

 

Επιβεβαιώνεται ότι το ποσό της εγγυητικής 
συμμετοχής είναι 159.120,00€ (εκατόν  πενήντα 
εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ).   

 Στην παρ. 2.1.5 «Εγγυήσεις» της 
διακήρυξης αναφέρεται: «...Οι εγγυητικές 
επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας...». Ωστόσο 
το Παράρτημα VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ της διακήρυξης 
εμπεριέχει υπόδειγμα μόνο της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης, στο οποίο 
αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας 
απευθύνεται «Προς: Υπουργείο Υγείας 
Αριστοτέλους 17, ΤΚ 101 87, Αθήνα». 
Αντιλαμβανόμαστε ότι εκ παραδρομής έχει 
σημειωθεί λανθασμένα η αναθέτουσα 
αρχή. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσατε 
τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής στο 
κείμενο του υποδείγματος και εξετάσατε τη 
δυνατότητα παροχής του υποδείγματος 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

 

Επιβεβαιώνεται ότι τα στοιχεία της Αναθέτουσας 
Αρχής είναι : 

ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
Λυκούργου 10 Αθήνα 

ΑΦΜ 090028400 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο υπόδειγμα 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.     

 Το Παράρτημα ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στη σελίδα 81 της διακήρυξης 

 

 



Α/
Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

αναφέρει ότι: «Αθροιστικά τα Κεφάλαια 0 
έως και 3 της Τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 
100 σελίδες…». Δεδομένου ότι τα 
περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς θα 
πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα 
κεφάλαια 1 έως 4, θεωρούμε πως εκ 
παραδρομής αναγράφηκε η συγκεκριμένη 
διατύπωση και ότι θα έπρεπε να αναφέρεται 
ότι αθροιστικά τα κεφάλαια 1 έως και 4 της 
Τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα δεν 
θα πρέπει να ξεπερνούν τις 100 σελίδες. 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσατε.  

 
 

 
 
 
Στο Παράρτημα ΙΙΙ “Υπόδειγμα Τεχνικής 
Προσφοράς” επιβεβαιώνεται ότι ο περιορισμός 
του μέγιστου αριθμού των 100 σελίδων ισχύει για 
τα κεφάλαια 0 έως 4 της Τεχνικής Προσφοράς των 
υποψηφίων. 

 

 
Νίκη Τσούμα 

Πρόεδρος Δ.Σ &     
     Διευθύνουσα Σύμβουλος 

 
 
 
 
     

ΖΕUS/PROM/GRAMM/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ  ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΑΑ  2023    

  



ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Λυκούργου 10 -10551-Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

 {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: την Εταιρία ……….. οδός …………. Αριθμός … ΤΚ 

………..,} 

 {ή σε περίπτωση Ένωσης: τις Εταιρίες 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Εταιρειών}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 

της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)… ........................ με 

αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε  τον  προϋπολογισμό  με  διευκρίνιση  εάν  περιλαμβάνει  ή  όχι  τον  ΦΠΑ) 

..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό ............. Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

Η παρούσα  ισχύει μέχρι και την ..............(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε 



περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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