
 

 

 

 

Διαγωνισμός για την Εξασφάλιση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
Πληροφορικής για τη Δημιουργία της Αναγκαίας Υποδομής για την 
Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου και για την Παροχή 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους της Κύπρου   

Αρ. Διαγωνισμού: 1/2012 

 

Διευκρίνιση Αρ.2 

 

Ερώτηση 1 

«… και συγκεκριμένα να μας πληροφορήσετε αν η καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης στους Δήμους της Κύπρου (Φάση 1) θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί στο σύνολο των Δήμων (30 ελεύθερων και 9 κατεχόμενων) 
ή σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών. Αν μπορεί να γίνει σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα θα επιθυμούσαμε να μας πληροφορήσετε για το 
ποσοστό των Δήμων που πρέπει να καλύψει η συγκεκριμένη εργασία.» 

 

Απάντηση 1  

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στους Δήμους της Κύπρου (Φάση 
1) θα πρέπει να καλύψει όλους τους Δήμους της Κύπρου ξεχωριστά (30 
ελεύθερους και 9 κατεχόμενους).  

 

Ερώτηση 2 

«Σύμφωνα με το υπόδειγμα, η εγγυητική επιστολή έχει ημερομηνία λήξης την 
30η μέρα μετά την ημερομηνία λήξης των προσφορών. Σας παρακαλούμε να 
μας επιβεβαιώσετε την ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής, εάν 
δηλαδή είναι η 27-3-2013 τριάντα ημερολογιακές ημέρες μετά την 25-2-2013 ή 
αργότερα.» 

 

Απάντηση 2  

Η ημερομηνία λήξης της εγγύησης συμμετοχής είναι τριάντα ημερολογιακές 
ημέρες μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των προσφορών. Στην προκειμένη 
περίπτωση είναι η 27η Μαρτίου 2013.     

 

 



 

 

 

Ερώτηση 3 

«Σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν για τα αποδεικτικά στοιχεία 
σύστασης του προσφέροντος αρκεί η προσκόμιση του καταστατικού, του ΦΕΚ 
σύστασης και εκπροσώπησης και του πιστοποιητικού της Αρμόδιας Αρχής 
(Νομαρχία) επικυρωμένα νομίμως από αρμόδιο Έλληνα δικηγόρο, σύμφωνα 
με το ελληνικό δίκαιο.»  

 

Απάντηση 3 

Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι θα κάνει αποδεκτά ως ελάχιστα τα πιο 
πάνω αναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Ερώτηση 4 

«Σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν αρκεί η προσκόμιση της δήλωσης 
πιστοποίησης προσωπικής κατάστασης από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας, σύμφωνα με το υπόδειγμα ή αν απαιτείται ΕΠΙΠΛΕΟΝ θεώρηση 
του γνήσιου της υπογραφής από αστυνομία ή ΚΕΠ ή άλλη δημόσια Αρχή.» 

  

Απάντηση 4  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί την επιπλέον θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα όσον αφορά τη δήλωση 
πιστοποίησης προσωπικής κατάστασης.   

 

 Ερώτηση 5 

«Παρακαλούμε διευκρινίστε αν κατά την κατακύρωση του παρόντος έργου σε 
συγκεκριμένη εταιρεία/ένωση, η εταιρεία/ένωση αυτή, έχει το δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό του έργου που πιθανόν να προκύψει σαν 
επακόλουθο του παρόντος.»  

 

Απάντηση 5  

Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι ο επιτυχών οικονομικός φορέας του 
παρόντος διαγωνισμού δεν μπορεί να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό 
για την πρόσληψη συμβούλου που θα ετοιμάσει τα έγγραφα του διαγωνισμού, 
θα αξιολογήσει και θα επιβλέψει την υλοποίηση του έργου. Διευκρινίζεται 
επίσης ότι ο επιτυχών προσφοροδότης θα μπορεί συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου που θα ακολουθήσει.  
 

 



 

 

 

Ερώτηση 6 

«Παρακαλώ διευκρινίστε αν ο επιτυχών οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα 
συμμετοχής και στον μετέπειτα διαγωνισμό για την υλοποίηση του πιο πάνω 
έργου.» 

 

Απάντηση 6  

Η Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίζει ότι ο επιτυχών οικονομικός φορέας του 
παρόντος διαγωνισμού μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την 
υλοποίηση του έργου, νοουμένου ότι θα πληροί τα κριτήρια που θα τεθούν για 
συμμετοχή στο διαγωνισμό.»   

 

Ερώτηση 7 

«… παρακαλώ όπως δοθεί παράταση της ημερομηνίας υποβολής 
προσφοράς για το διαγωνισμό με αριθμό 01/2012, τουλάχιστον 3 εβδομάδες 
λόγω των θερινών διακοπών.»  

 

Απάντηση 7 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν εγκρίνει το αίτημα.   

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

27 Ιουλίου, 2012. 

 

 


