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ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Α.Π. 7 – 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) 

Α.Π. 8 – 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277700) 

Α.Π. 9 – 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277701) 

 
Αριθ. Πρωτ.: Φ4 1086 / 31-08-2012 

 
 

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 

για την επιλογή Αναδόχου του έργου: 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»   

 

Στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά, τον οποίο προκήρυξε η ΕΣΕΕ για την 

υλοποίηση του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-832/26-06-2012), το οποίο 

αποτελεί το υποέργο 3 των πράξεων με τίτλο «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠ7, ΑΠ8, 

ΑΠ9)», που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και σε 

συνέχεια των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν γραπτώς, σας κοινοποιούμε τις απαντήσεις της 

Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, όπως αυτή έχει ορισθεί από το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο του φορέα.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 

Στη σελίδα 59 του Παραρτήματος V, Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ 

αναφέρεται: 
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«Η ανάπτυξη του e-Learning ΕΡΜΕΙΟΝ γίνεται με χρήση του Visual Studio .NET».  

Επίσης, στη σελίδα 15 της Προκήρυξης αναφέρεται:  

«Αποτελεί απαίτηση του παρόντος έργου η χρησιμοποίηση της ίδιας πλατφόρμας για την υλοποίηση 

των εκπαιδεύσεων και επομένως η πλήρης συμβατότητα των εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα 

αναπτυχθούν με αυτή. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η εύκολη και ταχεία εισαγωγή των 

προϊόντων του παρόντος έργου στην εν λόγω πλατφόρμα.»  

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εργαλείων,  όπως αναφέρονται στις 

σελίδες 25-27 της προκήρυξης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο περιβάλλον  .ΝΕΤ ή 

εάν υπάρχει ελευθερία επιλογής γλώσσας υλοποίησης (πχ Java) με παράλληλη αξιοποίηση των 

λειτουργιών και συστήματος ΕΡΜΕΙΟΝ με χρήση Web Services. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Η αναφορά  στη σελίδα 15 που επισημαίνεται είναι σαφές πως αφορά τις εκπαιδευτικές ενότητες και 

όχι τα εκπαιδευτικά εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων με την 

ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης θα εξυπηρετούσε τους εσωτερικούς χρήστες λόγω της ήδη αποκτηθείσας 

τεχνογνωσίας σε αυτήν. Αν ο ανάδοχος εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνεργασία των εργαλείων που 

θα αναπτύξει σε άλλη τεχνολογία με την υπάρχουσα υποδομή καθώς και την απαιτούμενη εκπαίδευση 

και μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της αναθέτουσας αρχής, μία τέτοια λύση θα ήταν αποδεκτή 

εφόσον αναλυτικά τεκμηριώνεται στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 

Στη σελίδα 76 του Παραρτήματος V, Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ 

αναφέρεται:  

«Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει δύο τρόπους ορισμού υπηρεσιών:  

(…) 

(β) υλοποίηση μέσω επεκτάσεων που υλοποιούν τη διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα 

(custom connectors) 

(…) Η περίπτωση (β), απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού αλλά επιτρέπει την ανάπτυξη επεκτάσεων 

(custom connectors) που μπορεί εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο API και τις δυνατότητες του 

εκάστοτε συστήματος» 

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν υπάρχει σχετικό τεκμηριωτικό υλικό (π.χ.  τεχνικές λεπτομέρειες ή/και 

παραδείγματα χρήσης)  για το εν λόγω API και εάν το υλικό αυτό είναι με κάποιο τρόπο διαθέσιμο 

στους προσφέροντες. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Στη διακήρυξη παρέχεται το Παράρτημα V «Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας 

ΕΡΜΕΙΟΝ» καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα με σκοπό οι υποψήφιοι ανάδοχοι να 

σχηματίσουν όσο το δυνατόν καλύτερη άποψη για τη λειτουργικότητα και τις τεχνολογίες αυτής. Το 

API που αναφέρεται εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και τεκμηριώνεται στην προσφορά του θα 

παραδοθεί με πλήρη τεκμηρίωση  στον τελικό ανάδοχο υλοποίησης του έργου.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 

Στη σελίδα 78 του Παραρτήματος V, Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ 

αναφέρεται:  

«Η επεξεργασία των εισαγομένων δεδομένων γίνεται με χρήση κατάλληλης BPM (Business Process 

Management) διαδικασίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση/βελτίωση της διαδικασίας αυτής 

στην περίπτωση που αλλαχθούν τα ζητούμενα δεδομένα, μεταβληθεί ο αριθμός των χρηστών κλπ.».  

Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε εάν υπάρχει ήδη κάποιο διαθέσιμο σύστημα BPMS που χρησιμοποιείται 

για την υποστήριξη της παραπάνω διαδικασίας ή εάν αυτό αποτελεί αντικείμενο προσφοράς από τον 

υποψήφιο ανάδοχο. Σε περίπτωση απαίτησης παροχής του εν λόγω συστήματος από τον Ανάδοχο θα 

πρέπει να προσδιοριστούν ο απαιτούμενος αριθμός χρηστών για τον υπολογισμό των απαιτούμενων 

αδειών. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 

Στη αναφορά της σελίδας 78 γίνεται λόγος για την επεκτασιμότητα του συστήματος και τις 

διαδικασίες BPM που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του συστήματος. Δεν υπάρχει 

ενσωματωμένο σύστημα BPMS και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προσφοράς  η προμήθεια / 

ανάπτυξη συναφούς λογισμικού.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4 

Στη σελίδα 17 της Προκήρυξης αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει μεταξύ άλλων και τη 

συντήρηση του λογισμικού διακίνησης του εκπαιδευτικού υλικού.   

Θα θέλαμε να μας γνωρίσετε εάν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω 

λογισμικό και το είδος της συντήρησης που απαιτείται από τον Ανάδοχο.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό διακίνησης του εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα V «Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ» της διακήρυξης. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 5 

Στην παράγραφο 2.1: “ΑΞΟΝΑΣ 2 –Προγράμματα Δια Βίου εκπαίδευσης διάρκειας 75 ωρών” στις 

σελίδες 11 & 12 της Διακήρυξης, αναφέρονται: 

 
“Στο πλαίσιο του Άξονα 2 θα  πραγματοποιηθούν συνολικά 27 υλοποιήσεις προγραμμάτων Δια Βίου 

Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας  75 ωρών” 

 
“…Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) 

από την παρακάτω θεματολογία (13 τίτλοι):” 

 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε: 

α)   εάν οι 27 υλοποιήσεις θα αποτελούνται από ένα (1) Πρόγραμμα  Δια Βίου Εκπαίδευσης, το οποίο 

θα περιλαμβάνει το σύνολο και των 13 τίτλων 

β)  εάν το σύνολο του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια  75 ωρών ή κάθε ένας 

από τους τίτλους θα έχει διάρκεια 75 ωρών 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

α) οι 27 υλοποιήσεις αντιστοιχούν στην υλοποίηση 27 Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης. Το 

αντικείμενο κάθε Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης θα επιλέγεται από μία διαθέσιμη θεματολογία 

13 τίτλων.  

β) Κάθε ένα από τα 27 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης θα αντιστοιχεί σε έναν τίτλο (13 

διαθέσιμοι) διάρκειας 75 ωρών. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6 

Στην παράγραφο 2.1: “ΑΞΟΝΑΣ 3 – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών” στις 

σελίδες 12 & 13 της Διακήρυξης, αναφέρονται: 

“Στο πλαίσιο του Άξονα 3 θα  πραγματοποιηθούν συνολικά 24 υλοποιήσεις προγραμμάτων Δια Βίου 

Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας  50 ωρών” 

 “…Ειδικότερα επιλεγμένα προγράμματα διάρκειας  100 ωρών, θα μετατραπούν σε δυο αυτοτελή – 

αλλά συνδεδεμένα μεταξύ τους – προγράμματα των 50 ωρών έκαστο.” 

 “…Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) 

από την παρακάτω θεματολογία (8 τίτλοι):” 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε: 

α)   εάν το σύνολο του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια 50 ωρών ή κάθε ένας 

από τους 8 τίτλους θα έχει διάρκεια 50 ωρών 

4 / 7 



β)   εάν θα δημιουργηθούν δύο (2) Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, από τα οποία το ένα (1) 

Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τους τίτλους επιπέδου Ι που έχουν Α/Α: 1, 3, 5, 7, δηλαδή: 

1. Χρηματοοικονομική διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων – Ι 

3. Αγγλική Εμπορική Ορολογία – Ι 

5. Λογιστικά θέματα εμπορικής επιχείρησης –Ι 

7. Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης για μη ειδικούς – Ι 

και  ένα  (1) Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τους τίτλους επιπέδου ΙΙ που έχουν Α/Α: 2, 4,6,8, δηλαδή: 

2.  Χρηματοοικονομική διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων – ΙΙ 

4. Αγγλική Εμπορική Ορολογία – ΙΙ 

6. Λογιστικά θέματα εμπορικής επιχείρησης –ΙΙ 

8. Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης για μη ειδικούς – ΙΙ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 

α) Θα υλοποιηθούν 24 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Το αντικείμενο κάθε Προγράμματος Δια 

Βίου Εκπαίδευσης θα επιλέγεται από μία διαθέσιμη θεματολογία 8 τίτλων. Κάθε ένα από τα 24 

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης θα αντιστοιχεί σε έναν τίτλο (8 διαθέσιμοι) διάρκειας 50 ωρών. 

β) Θα δημιουργηθούν 8 τίτλοι Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, διάρκειας 50 ωρών έκαστος, 

όπως αυτοί ορίζονται στη διακήρυξη. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7 

Στην παράγραφο 2.1: “ΑΞΟΝΑΣ 4 -Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης ευρύτερης οικονομικής 

εκπαίδευσης  διάρκειας 50 ωρών” στη σελίδα 13 της Διακήρυξης, αναφέρονται: 

“Στο πλαίσιο του Άξονα 4, θα  πραγματοποιηθούν συνολικά 24 υλοποιήσεις προγραμμάτων Δια Βίου 

Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας  50 ωρών” 

“…Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) 

από την παρακάτω θεματολογία (3 τίτλοι):” 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν: 

α)   εάν οι 24 υλοποιήσεις θα αποτελούνται από το ίδιο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης, το οποίο 

θα περιλαμβάνει το σύνολο και των 3 τίτλων 

β)   εάν το σύνολο του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια 50 ωρών ή κάθε ένας 

από τους 3 τίτλους θα έχει διάρκεια 50 ωρών. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 

α) Θα υλοποιηθούν 24 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Το αντικείμενο κάθε Προγράμματος Δια 

Βίου Εκπαίδευσης θα επιλέγεται από μία διαθέσιμη θεματολογία 3 τίτλων. Κάθε ένα από τα 3 

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης θα αντιστοιχεί σε έναν τίτλο (3 διαθέσιμοι) διάρκειας 50 ωρών. 

β) Θα δημιουργηθούν 3 τίτλοι Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, διάρκειας 50 ωρών έκαστος, 

όπως αυτοί ορίζονται στη διακήρυξη. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 8 

Στην παράγραφο 1.1: “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” στη σελίδα 31 της διακήρυξης, αναφέρεται: 

“ Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του ( εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης: 

• Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος 

Ανάδοχος και ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με 

το υπό ανάθεση Έργο και ειδικότερα: 

• Παροχή Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης διαδικασιών elearning.   

• Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη προγραμμάτων ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη ενεργειών παραδοσιακής κατάρτισης – 

επιμόρφωσης (σεμιναριακού τύπου). 

Επισημαίνεται ότι τα έργα που θα παρουσιάσει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, αθροιστικά,  να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του και στις 3 ως άνω κατηγορίες”.  

Στην παράγραφο 1.3.1: “Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση” σημείο 7 στη σελίδα 38  της 

Διακήρυξης, αναφέρεται: 

“Διευκρινίζεται ότι μεταξύ των φορέων που θα συνιστούν την ένωση, τουλάχιστον ένας (1) και, σε 

κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής αυτής (project leader), θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ενασχόληση 

και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο του 

υπό ανάθεση έργου ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, και μπορεί να επιλεγεί ως Ανάδοχος 

Οικονομικός Φορέας των υπηρεσιών του παρόντος τεύχους.” 

Στο στέλεχος  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ αναφέρεται: 

(*) Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των 

ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται 

μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η 
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προσφορά της ένωσης/ κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των εδαφίων 1 και 2 

των παραγράφων 1.3.3.1 και 1.3.3.2 της προκήρυξης. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ο επικεφαλής φορέας της ένωσης (project leader) θα πρέπει να 

έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα και των τριών (3) κατηγοριών, οι οποίες  αναφέρονται στην 

παράγραφο 1.1, δηλαδή: 

• Παροχή Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης διαδικασιών elearning. 

• Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη προγραμμάτων ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης 

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη ενεργειών παραδοσιακής κατάρτισης – 

επιμόρφωσης (σεμιναριακού τύπου). 

ή το σύνολο των μελών της ένωσης θα πρέπει αθροιστικά να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα και 

των τριών (3) κατηγοριών. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 

Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των μελών της ένωσης θα πρέπει αθροιστικά να έχει αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε έργα και των τριών (3) κατηγοριών. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9 

Στην παράγραφο 2.6: “ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ” στη σελίδα 45 της Διακήρυξης, 

αναφέρεται:  

“…Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.” 

Παρακαλούμε  να διευκρινίσετε εάν κάθε επιμέρους φάκελος («υποφάκελος»): (Υποφάκελος: 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», Υποφάκελος: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Υποφάκελος: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ») θα έχει συνεχή αρίθμηση, ή το σύνολο της προσφοράς (δηλαδή και οι τρεις 

υποφάκελοι) θα έχει συνεχή αρίθμηση.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 

Διευκρινίζεται ότι κάθε επιμέρους φάκελος («υποφάκελος»): (Υποφάκελος: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

Υποφάκελος: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Υποφάκελος: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») θα πρέπει να έχει 

συνεχή αρίθμηση. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
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