
 

 

AΘΗΝΑ 27/03/2015 

Α.Π. 837 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» 

1. Στο περιεχόμενο της προκήρυξης αναφέρεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών και η διενέργεια του διαγωνισμού αντίστοιχα σε δύο διαφορετικά 

σημεία, στη σελίδα 2 και στη σελίδα 11 στο άρθρο 8 αυτής, οι οποίες δεν συμπίπτουν 

μεταξύ τους. Θα σας παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε ποια από τις 

αναφερόμενες ημερομηνίες είναι η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς: η 1/4/2015 ή η 9/4/2015; 

 

Η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η 9/4/2015. 

 

2. Στο περιεχόμενο της περιγραφής της Οικονομικής Προσφοράς (σελ. 32 της 

Προκήρυξης) αναφέρεται το ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%) ύψους 60.000 

Ευρώ, ενώ το ποσό χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 12.195,12 Ευρώ και 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ υπολογίζεται στο ποσό των 15.000 Ευρώ, όπως 

αναφέρεται και σε άλλο σημείο της προκήρυξης (σελ. 2). Θα σας παρακαλούσαμε να 

μας επιβεβαιώσετε ποιο ποσό ισχύει με και χωρίς ΦΠΑ. 

Το ισχύον ποσό είναι 12.195,12 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 15.000 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

3. Επίσης, εάν μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε την έκδοση ή μη εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής. Στην περίπτωση που προβλέπεται η έκδοσή της θα σας παρακαλούσαμε 

να μας δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, π.χ. υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, επί ποιου ποσού εκδίδεται, ποσοστό έκδοσης κ.ο.κ. 

 

Δεν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

4. Όσον αφορά την περίπτωση ύπαρξης υπεργολάβου, η αναφορά αυτού ως μέλος της 
ομάδας έργου, όπου θα συνοδεύεται από τη σχετική Υπεύθυνη δήλωση για 
συμφωνία συνεργασίας σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στον υποψήφιο 
ανάδοχο, είναι αρκετή ή απαιτείται και κάτι άλλο;  
 



Στην περίπτωση ύπαρξης υπεργολάβου, η αναφορά αυτού ως μέλος της ομάδας 

έργου, θα συνοδεύεται από τη σχετική Υπεύθυνη δήλωση για συμφωνία 

συνεργασίας σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στον υποψήφιο ανάδοχο. 

 

5. Στο πλαίσιο του άρθρου 12. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σελ. 17 της προκήρυξης) η 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής της Υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου 

εκπροσώπου της εταιρείας μπορεί να γίνει και με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής 

από πιστοποιημένη δημόσια αρχή (λειτουργεί αντί της θεώρησης γνησίου 

υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ); 

Η θεώρηση του γνησίου υπογραφής της Υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου 

εκπροσώπου της εταιρείας μπορεί να γίνει και με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής 

από πιστοποιημένη δημόσια αρχή 

 
6. Οι κ.κ. μέτοχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της xxxx δεν είναι στην 

κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού με ΙΚΑ, διότι υποχρεώνονται εκ της 
μετοχικής τους σχέσης να είναι στο Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών) και άρα να εκδίδουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, παρά το ότι είναι 
οργανικά μέλη της εν λόγω εταιρείας. Να θεωρήσουμε ότι συγκαταλέγονται στα 
«μόνιμα» στελέχη του υποψήφιου αναδόχου και όχι στα στελέχη των εξωτερικών 
συνεργατών / υπεργολάβων (Βλ. στη προκήρυξη στη σελ.17) και επομένως 
απαιτείται μόνο η ύπαρξη της υπεύθυνης δήλωσης περί της ειλικρίνειας και 
ορθότητας των τίτλων σπουδών τους;  
 
Με Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώσετε ότι είναι δεν είναι στην κατάσταση 
απασχολούμενου προσωπικού με ΙΚΑ, διότι υποχρεώνονται εκ της μετοχικής τους 
σχέσης να είναι στο Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών) 
και άρα να εκδίδουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, παρά το ότι είναι οργανικά μέλη 
της εν λόγω εταιρείας. Κατόπιν τούτου θα θεωρήσουμε ότι συγκαταλέγονται στα 
«μόνιμα» στελέχη του υποψήφιου αναδόχου και όχι στα στελέχη των εξωτερικών 
συνεργατών / υπεργολάβων (Βλ. στη προκήρυξη στη σελ.17) και επομένως 
απαιτείται μόνο η ύπαρξη της υπεύθυνης δήλωσης περί της ειλικρίνειας και 
ορθότητας των τίτλων σπουδών τους 
 

7. Αναφορικά με τις Απαιτήσεις Υλοποίησης Έργου – Τεχνική Περιγραφή όπου 

περιγράφονται στο Β΄ Μέρος της προκήρυξης (σελ. 27-30), θα σας παρακαλούσαμε 

να μας επιβεβαιώσετε εάν η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει λίστα με αποφοίτους 

των ΕΠΑΛ και ΟΑΕΔ ,των οποίων θα έχουμε στοιχεία επικοινωνίας και οι οποίοι θα 

έχουν συναινέσει στο να μπορέσει η εταιρεία ερευνών να τους προσεγγίσει για τη 

διεξαγωγή της έρευνας και παράλληλα να μας ενημερώσετε για το ποιο είναι το 

μέγεθος των λιστών ώστε να προσδιοριστεί το δείγμα. 

Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή και τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, 

οι οποίοι μας διαβεβαίωσαν ότι θα μας παραχωρηθεί η εν λόγω λίστα. Μέχρι 

τούδε όμως δεν έχουμε αντίληψή για το ακριβές της μέγεθος. 

 

 



8. Επιπλέον, αναφέρετε διάφορους τρόπους συλλογής στοιχείων για τη ποσοτική 

έρευνα (τηλεφωνική, online, επιτόπια). Μπορούμε να επιλέξουμε έναν από αυτούς 

τους τρόπους; Βεβαίως ο τρόπος συλλογής εξαρτάται και από τα στοιχεία που θα 

υπάρχουν στις λίστες που θα μας προμηθεύσετε. 

 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Η συλλογή των 

στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε εργαλείο ή συνδυασμό 

εργαλείων κρίνετε ως πλέον κατάλληλο για την ορθή και εντός 

χρονοδιαγράμματος υλοποίηση της έρευνας.  

 


