Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Διαγωνισμό
«Υποέργο 12: Ειδικός εξοπλισμός χώρων προσομοίωσης Διάχυτης Νοημοσύνης»
της πράξης «ΙΤΕ/ Ινστιτούτο Πληροφορικής –Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης»
(αρ. πρωτ. Διακήρυξης 571/29‐3‐2013)
Ηράκλειο, 15/5/2013
1. Ερώτηση που λάβαμε:
Παρακαλώ για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες για την κάμερα τύπου 2 – Βάθους (Β.1.2), ώστε
να συντάξουμε πληρέστερα την οικονομική και τεχνική προσφορά μας.
Διευκρίνηση:
Όλες οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές για το ζητούμενο εξοπλισμό, Κάμερα Τύπου 2–
Βάθους, παρέχονται στον Πίνακα Β.1.2, στη σελίδα 33, της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης.

2. Ερώτηση που λάβαμε:
αν το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής πρέπει να καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού του
τμήματος ή του συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού;
Διευκρίνιση:
Εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά για τμήμα ή τμήματα του έργου, θα γίνει δεκτή
εγγυητική επιστολή που καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων του
έργου.

3. Ερώτηση που λάβαμε:
εάν είναι απαραίτητο να παραλάβουμε το τεύχος της προκήρυξης από το ΙΤΕ ή μπορούμε απλώς τα
το κατεβάσουμε από την ιστοσελίδα του ΙΤΕ;
Διευκρίνηση:
Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν οι υποψήφιοι το τεύχος της προκήρυξης από το ΙΤΕ. Προς
διευκόλυνση τους δύνανται να το κατεβάζουν από ιστοσελίδα του ΙΤΕ.

4. Ερώτηση που λάβαμε:
στο τεύχος τη διακήρυξης υπάρχει αναφορά για ‘’Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό’’ η οποία
πρέπει να περιλαμβάνεται στον Φάκελο Δικαιολογητικών. (σελ 14 της Διακήρυξης). Καθώς δεν
υπάρχει υπόδειγμα της αίτησης, μπορεί αυτή να έχει τη μορφή μιας υπογεγραμμένης επιστολής σε
επιστολόχαρτο της εταιρίας;
Διευκρίνηση:
Η Αίτηση συμμετοχής δεν έχει συγκεκριμένο τύπο . Δύναται να είναι επιστολή σε επιστολόχαρτο
του υποψηφίου υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

5. Ερώτηση που λάβαμε:
Άρθρο 7, παρ. 7.2. Στην υπεύθυνη δήλωση (αριθμός 1) παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν τις
παραγράφους iv & v είναι απαραίτητο να τις εντάξουμε στην Υπεύθυνη ∆ήλωση ή αφορούν εξ΄
ολοκλήρου αλλοδαπά πρόσωπα. ∆εν είναι απόλυτα κατανοητό εάν μέρος της παραγράφου ή όλη η
παράγραφος αφορά αλλοδαπά πρόσωπα.

Διευκρίνηση:
Στο άρθρο 7 και στην υπ΄ αριθ. 1 υπεύθυνη δήλωση παράγραφοι iv και v α) τα φυσικά πρόσωπα
πρέπει να δηλώσουν ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
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κήρυξης σε πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα θα δηλώσουν ότι δεν τελούν σε ανάλογη
κατάσταση πτώχευσης ή στην ανάλογη κατάσταση διαδικασίας κήρυξης πτώχευσης σύμφωνα με το
δίκαιο της χώρας εγκατάστασης τους. β) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Πτωχευτικού
Κώδικα, διαδικασία αναδιοργάνωσης, διαδικασία εξυγίανσης, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή
αναδιοργάνωση ή εξυγίανση καθώς επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, σε
διαδικασία κήρυξης παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα θα δηλώσουν ότι δεν τελούν σε ανάλογες των ανωτέρω καταστάσεις σύμφωνα με το
δίκαιο της χώρας εγκατάστασης τους και δεν έχει κηρυχθεί εις βάρους τους ανάλογη διαδικασία
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους.

6. Ερώτηση που λάβαμε:
Σελ 12 (αρχή). Σε περίπτωση που η εταιρεία είναι Α.Ε τότε αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να
γίνει για τον Πρόεδρο & τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ακριβώς ποιες
παραγράφους πρέπει να συμπεριλαμβάνει.

Διευκρίνηση:
Την υπεύθυνη δήλωση περί καταδίκης για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση β) δωροδοκία,
γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση, στ) απάτη, ζ)
εκβίαση, η) πλαστογραφία, θ) ψευδορκία) της δωροδοκίας ια) της δόλιας χρεοκοπίας, ιβ)
αδικήματα τα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρο
7.2.Α.1.i,ii,iii) υπογράφουν ατομικά αλλά και ως νόμιμοι εκπρόσωποι 1) για τις Ο.Ε. Ε.Ε. και τις ΕΠΕ
οι διαχειριστές τους 2) για τις ΑΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.
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