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Προς ΕΤΑΙΡΕΙΑ HYPERTECH

Θέμα: «Απάντηση αιτήματος επί της με αριθ. 75945/14-12-2021 διακήρυξης ανοιχτού κάτω 
των ορίων δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στον σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στα πλαίσια των 
συγκεκριμένων προσκλήσεων του προγράμματος HORIZON EUROPE όπως αυτές 
ανακοινώθηκαν για την περίοδο 2021-2022, καθώς και προσκλήσεων του 
προγράμματος DIGITAL EUROPE για την ίδια περίοδο».

Σχετικά: 1.Το από 23-12-2019 ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα της εταιρείας «HYPERTECH».
               2.Το υπ’αριθμ.πρωτ.80303/27-12-2021 έγγραφο απάντησης του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων.

Σε συνέχεια των (1 και 2) σχετικών, έγινε το από 23-12-2021 ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα της 
εταιρείας «HYPERTECH» επί της με αριθ. 75945/14-12-2021 διακήρυξης ανοιχτού κάτω των ορίων 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό και 
υλοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας στα πλαίσια των συγκεκριμένων προσκλήσεων του προγράμματος HORIZON EUROPE 
όπως αυτές ανακοινώθηκαν για την περίοδο 2021-2022, καθώς και προσκλήσεων του προγράμματος 
DIGITAL EUROPE για την ίδια περίοδο», το οποίο έχει ως εξής:

“ανταποκρινόμενοι στην ως άνω διακήρυξη και στα πλαίσια της πρόθεσης συμμετοχής της εταιρίας 
HYPERTECH (ΧΑΪΠΕΡΤΕΚ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ στον ως άνω διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως μας παράσχετε τις παρακάτω 
συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί του περιεχομένου της διακήρυξης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Ενότητα 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της σχετικής διακήρυξης:

1) Ως προς το ζητούμενο Αποδεικτικό στοιχείο τεκμηρίωσης του πίνακα της ενότητας "2.4.3.2 Τεχνική 
Προσφορά" σχετικά με την απόδειξη σωρευτικής εμπειρίας της παραγρ. 2.2.6.2 ζητείται να προσκομιστεί 
αντίγραφο του συμφωνητικού (Grant Agreement) που να αποδεικνύει το ποσοστό συμμετοχής του 
διαγωνιζόμενου.
Δεδομένου ότι τα πλήρη συμφωνητικά Grant Agreements των έργων αριθμούν άνω των 300 σελίδων 
έκαστο περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και εμπιστευτικά στοιχεία των τεχνικών λύσεων των έργων, 
παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν για την τεκμηρίωση της εν λόγω απαίτησης γίνεται αποδεκτό 
και το επίσημο Grant Agreement Data Sheet, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικά όλα τα ζητούμενα 
στοιχεία (ποσοστά συμμετοχής, τίτλο έργου, διάρκεια, κ.λπ.) για την τεκμηρίωση της παραπάνω 
απαίτησης μαζί με την σελίδα υπογραφών από το Grant Agreement (για την βεβαίωση της ημερομηνίας 
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υπογραφής του Grant Agreement).
2) Στην ενότητα "2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά" εκ παραδρομής έχει παραληφθεί από τον πίνακα της 
σελίδας 38 η στήλη με τους μέγιστους αριθμούς σελίδων ανά Ενότητα Προσφοράς. Θα παρακαλούσαμε 
όπως κοινοποιηθεί και η συγκεκριμένη στήλη για την πληρότητα του πίνακα.
3) Στην ενότητα 2.2.2.1 αναφέρεται πώς "Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, 
συνολικά δηλαδή για τουλάχιστον 9 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται." ενώ στην ενότητα 2.4.5 αναφέρεται πως "Οι υποβαλλόμενες 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (08) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.". Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν στην εγγυητική 
επιστολή ως έναρξη ισχύος πρέπει να θεωρηθεί "η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών" ή "η 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού".

Σύμφωνα με το (2) σχετικό έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού και Αξιοποίησης Πόρων που 
αφορά στον ανοιχτό κάτω των ορίων δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Δήμου Αμαρουσίου, με τίτλο 
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό και υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στα πλαίσια των 
συγκεκριμένων προσκλήσεων του προγράμματος HORIZON EUROPE όπως αυτές ανακοινώθηκαν για 
την περίοδο 2021-2022, καθώς και προσκλήσεων του προγράμματος DIGITAL EUROPE για την ίδια 
περίοδο», διευκρινίζεται ότι:

 
«Σε απάντηση του σχετικού 1, σας αναφέρουμε τα εξής: Α) όσον αφορά το ερώτημα 1, η απάντηση είναι 
καταφατική, δηλαδή όντως γίνεται αποδεκτό και το επίσημο Grant Agreement Data Sheet, το οποίο 
περιλαμβάνει συνοπτικά όλα τα ζητούμενα στοιχεία (ποσοστά συμμετοχής, τίτλο έργου, διάρκεια, κ.λπ.) 
για την τεκμηρίωση της παραπάνω απαίτησης μαζί με την σελίδα υπογραφών από το Grant Agreement 
(για την βεβαίωση της ημερομηνίας υπογραφής του Grant Agreement). Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει 
να συμμορφώνεται πλήρως με τα όσα κατά τα λοιπά ορίζονται στο σχετικό 2. 

Αναφορικά με το ερώτημα 2, εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε η συγκεκριμένη στήλη. Ακολούθως 
παρατίθεται στο ορθό ο εν λόγω πίνακας». 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Μέγιστος Αριθ. Σελίδων ανά 
Ενότητα Προσφοράς

Α. Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση 
υλοποίησης του Έργου

μέχρι 15 σελίδες

Α.1 Περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το Έργο
Α.2 Κατανόηση Ειδικών απαιτήσεων, ιδιαιτερότητες, στόχου και αντικειμένου του Έργου
Α.3 Μεθοδολογία υλοποίησης/οργάνωσης του Έργου – Ανάλυση δράσεων
Α.4 Πληρότητα/ ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών – Παραδοτέων
Α.5 Περιεχόμενο και πλαίσιο υποστήριξης των διαδικασιών προγραμματικής διαβούλευσης
Α.6 Χρονοδιάγραμμα Υπηρεσιών – Οργάνωση Παραδοτέου
Α.7 Τεκμηρίωση πρόσθετων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες και πιθανά δεν έχουν 

συνεκτιμηθεί στους όρους της παρούσας
Β. Ομάδα «Έργου» μέχρι 10 σελίδες, εκτός των 

αναλυτικών βιογραφικών
Β.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου – Συνοχή Ομάδας Έργου
Β.2 Στελέχωση και καταλληλότητα του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή του
Β.3 Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου – Διάρθρωση 

ειδικοτήτων και ρόλοι
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Αναφορικά με το ερώτημα 3, διευκρινίζεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 
εννέα (9) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
         

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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