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Καλλιθέα Αττικής, 8 Σεπτεμβρίου 2020  

 

Διευκρινίσεις επί του κειμένου της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας (Παράρτημα V της 

Διακήρυξης) 

Ερώτημα: 

«Σε σχέση με το Παράρτημα V της Διακήρυξης και τη συμφωνία εμπιστευτικότητας,  παρακαλούμε να 

γίνουν δεκτές οι κάτωθι προσθήκες/τροποποιήσεις: 

• Το άρθρο 3  της σύμβασης εμπιστευτικότητας του διαγωνισμού  τροποποιείται ως κάτωθι:  

3. Ο Λήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί εμπιστευτικές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, 

να διατηρεί κρυφές-ασφαλείς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να μην δημοσιεύει, καθιστά 

διαθέσιμες ή με άλλο τρόπο επικοινωνεί ή αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος των 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή την ύπαρξη ή τη φύση τους σε τρίτους [εκτός από τους υπαλλήλους 

του και τους επαγγελματίες συμβούλους, τους αντασφαλιστές, τους αντασφαλιστικούς μεσίτες,  

πραγματογνώμονες κ.α,] οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν το ίδιο για το Σκοπό, καθώς και ότι οφείλουν 

καθήκον εμπιστοσύνης στο ΚΠΙΣΝ και οι οποίοι δεσμεύονται από υποχρεώσεις ισοδύναμες με 

εκείνες της παραπάνω ρήτρας 2 και αυτής της ρήτρας 3. 

•  Στο άρθρο 13 παρακαλούμε όπως  διαγραφεί η αναφορά: «χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

κανόνες σύγκρουσης νόμων». 

 

Απάντηση: 

Σύμφωνα με τον όρο Β.2.5. της Διακήρυξης (σελ. 8) αναφέρεται ότι «Οι Προσφορές πρέπει 

να συμμορφώνονται με τα κριτήρια ανάθεσης αξιολόγησης που καθορίζονται από το ΚΠΙΣΝ 

και, επίσης, να συμμορφώνονται με το συνημμένο Ασφαλιστήριο (Παράρτημα VΙ). ΔΕΝ 

επιτρέπονται παρεκκλίσεις από την διατύπωση του Ασφαλιστηρίου. Οι ελάχιστες 

απαιτήσεις συμμετοχής και τα κριτήρια ανάθεσης δεν μεταβάλλονται ούτε αποτελούν 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει πλήρη και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης (και των παραρτημάτων αυτής)». Σε 

συνέχεια των ανωτέρω αναφερόμενων και στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των 

Διαγωνιζομένων δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στα κείμενα, παρά μόνο απολύτως 

διευκρινιστικής φύσης. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να γίνει δεκτή μόνον η ακόλουθη 
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διευκρίνιση στο άρθρο 3 της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας: «Ο Λήπτης αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να θεωρεί εμπιστευτικές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, να διατηρεί κρυφές-

ασφαλείς τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να μην δημοσιεύει, καθιστά διαθέσιμες ή με 

άλλο τρόπο επικοινωνεί ή αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος των 

Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή την ύπαρξη ή τη φύση τους σε τρίτους [εκτός από τους 

υπαλλήλους του και τους επαγγελματίες συμβούλους, τους αντασφαλιστές, τους 

αντασφαλιστικούς μεσίτες,  πραγματογνώμονες] οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν το ίδιο για 

το Σκοπό, καθώς και ότι οφείλουν καθήκον εμπιστοσύνης στο ΚΠΙΣΝ και οι οποίοι 

δεσμεύονται από υποχρεώσεις ισοδύναμες με εκείνες της παραπάνω ρήτρας 2 και αυτής 

της ρήτρας 3». 

 

Για την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 

 

---------------------------------------------ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ-------------------------------------------- 


