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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(Επί της με αρ.πρωτ. 4922/13-04-2011 Πρόσκλησης) 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την 
υποστήριξη της διοικητικής επαλήθευσης έργων προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
από σχολικές επιτροπές» (αριθμ. πρωτ. 4922/13-04-2011, ΑΔΑ:4ΑΓΗ9-Υ8) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 
Για το πρόχειρο διαγωνισμό της με αρ.πρωτ. 4922/13-04-2011 «Τεχνικός Σύμβουλος 
για  την  υποστήριξη  της  διοικητικής  επαλήθευσης  έργων  προμήθειας  ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού  από  σχολικές  επιτροπές»  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος, 
δίνονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις. 

Στην ερώτηση : 
«Επειδή ειδικά για το θέμα των επιτόπιων επαληθεύσεων, στο τεύχος προκήρυξης, δε δίνονται 
στοιχεία για τη ζητούμενη έκταση του ελέγχου, θα παρακαλούσαμε όπως διευκρινίσετε: 
1. την  έκταση  του  δείγματος  και  τυχόν  υφιστάμενο  προγραμματισμό  των  αναγκαίων 

ελέγχων
2.  το αν η σχετική ακολουθούμενη μεθοδολογία θα προταθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο ή 

έχει ήδη αποφασιστεί από την υπηρεσία σας 
διότι τα ανωτέρω δύναται να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος του έργου για τον υποψήφιο 
ανάδοχο» 

Διευκρινίζεται ότι : 
1. Δεν υπάρχει εκ των προτέρων προγραμματισμός για την έκταση του ελέγχου. Οι εν λόγω 

έλεγχοι θα προσδιοριστούν κατά την υλοποίηση του έργου και αφορούν εργασίες εντός 
Αττικής.  

2. Σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  και 
συγκεκριμένα  στο  κεφάλαιο  10.  «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  τμήμα  ΙΙΙ  «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  αναλύεται  σαφώς  τι  θα  περιλαμβάνει  η  προσφορά  των  υποψηφίων 

ΑΔΑ: 4ΑΘΒ9-8Θ



αναδόχων.  Η ακολουθούμενη διαδικασία  ελέγχου έχει  προκαθοριστεί  από το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου. 

  

Σας  υπενθυμίζουμε,  για  να  αποφευχθεί  οποιαδήποτε  παρανόηση  ότι  στο  τμήμα  της 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των υποψηφίων αναδόχων αυτό που ζητείται είναι η  αμοιβή 
ανά ανθρωποώρα εργασίας (ίδια για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου συμπεριλαμβανομένου 
και του Κύριου Υπευθύνου Συντονιστή του Έργου).   

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
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