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Ορθή Επανάληψη  
 
 
Διευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο:  
«Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Συμβουλευτική Υποστήριξη» 
 
Αριθμός Προκήρυξης: 4/2012 

 

Ερώτηση 1: 
 «Για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, και συγκεκριμένα για τα ερευνητικά  

κέντρα που λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.1514/85 όπως ισχύει: 

1. Ποια είναι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται (12.1.4 & Παράρτημα VI) 

2. Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στο Άρθρο 13 «Χρηματοοικονομική 

επάρκεια» 

3. Αν απαιτούνται εγγυητικές επιστολές» 

 

 
Διευκρινιστική Απάντηση 1: 
1. Σύμφωνα με την παρ. 12.1.4 της προκήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν 

με τον φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής «Νομιμοποιητικά Έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτει εκτός από το ότι ο διαγωνιζόμενος έχει συσταθεί και 

λειτουργεί νόμιμα, και ποια πρόσωπα είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι 

και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους (Παράρτημα VI).» 

Η παράθεση του παραρτήματος VI έχει τεθεί προς διευκόλυνση των 

διαγωνιζομένων και δεν περιλαμβάνει όλη την περιπτωσιολογία νομικών 

προσώπων, παρά μόνο τις εταιρείες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1514/85, τα ερευνητικά κέντρα συστήνονται με 

προεδρικό διάταγμα και μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου 

δικαίου. 
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Οι διαγωνιζόμενοι, ανάλογα με τη νομική μορφή που έχουν, θα πρέπει να 

προσκομίσουν τα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά για την απόδειξη των 

ζητουμένων στην παρ. 12.1.4. της προκήρυξης. 

 

2. Οι απαιτήσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας δεν διαφέρουν ανάλογα με τη 

νομική μορφή των διαγωνιζομένων. 

 Σύμφωνα με την παρ. 13.2.1 της Προκήρυξης, για την απόδειξη της 

χρηματοοικονομικής του επάρκειας, ανάλογα με τη νομική μορφή τους, οι 

διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν :  

 «13.2.1 Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή 

αποτελεσμάτων χρήσης του διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες 

διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (Income Tax Filings) ή 

Εκκαθαριστικά Σημειώματα (Income Tax Returns), ή άλλα κατάλληλα έγγραφα 

και δικαιολογητικά.  

 Οι οικονομικές καταστάσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να υποβάλλονται 

όπως δημοσιεύτηκαν νομίμως. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νομική 

υποχρέωση δημοσίευσης ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με 

κάποιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα νόμιμα έγγραφα και 

δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών για την αντίστοιχη 

περίοδο. 

 Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, 

δύναται να υποβάλει στοιχεία για τις οικονομικές χρήσεις που λειτουργεί.» 

 Είναι στην κρίση των διαγωνιζομένων η επιλογή των κατάλληλων 

δικαιολογητικών, ανάλογα με τη νομική μορφή που έχουν. 

 

3. Η απαίτηση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής είναι απόλυτη προϋπόθεση για 

τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8.1. της Προκήρυξης: 

«Άρθρο 8: Εγγύηση συμμετοχής 

8.1 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πρέπει 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή 
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Συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ. της παρούσας, 

ίση με το 5% του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

δηλαδή ίση με το ποσό των τριάντα χιλιάδων  διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και 

πενήντα πέντε λεπτών (€30.219,55). Στην περίπτωση ένωσης οι εγγυήσεις 

περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 

της ένωσης.» 

Δεν προβλέπεται διαφοροποίηση ανάλογα με τη νομική μορφή των 

διαγωνιζομένων. 
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