
Ερώτηση 1η

Στην παράγραφο 8.1 της προκήρυξης αναφέρεται
«Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στον διαγωνισμό ενός νομικού
προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από μία συμμετοχές
(σχήματα διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της
υπεργολαβίας συμπεριλαμβανομένης. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι τα ίδια πρόσωπα της
ομάδας έργου να συμμετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήματα»
Η ερώτηση μου είναι εάν μπορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα να συμμετέχουν σε
περισσότερα από ένα διαγωνιζόμενα σχήματα τα οποία όμως εκδηλώνουν
ενδιαφέρον για διαφορετικά τμήματα του έργου.
Για παράδειγμα μπορώ να κατέβω μόνος μου (1ο διαγωνιζόμενο σχήμα)  ως
υποψήφιος ανάδοχος με ομάδα έργου στο τμήμα 3 (θηλαστικά), και συγχρόνως με
δεύτερο φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεχωριστό, σε σύμπραξη (ένωση) με
ορνιθολόγο στο τμήμα 2 (2ο διαγωνιζόμενο σχήμα);
Επίσης, μπορούν τα δύο σχήματα να έχουν και κοινά πρόσωπα στην ομάδα έργου
(πχ ο ειδικός στα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών) εφόσον πάντα εκδηλώνουν
ενδιαφέρον για διαφορετικό τμήμα του έργου;

Απάντηση:
Απαγορεύεται ένα ή περισσότερα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) να συμμετέχουν σε
περισσότερα του ενός σχήματα για το ίδιο τμήμα. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει
για τη συμμετοχή στο ίδιο ή διαφορετικό σχήμα για διαφορετικά τμήματα του έργου.

Ερώτηση 2η

Σε περίπτωση που ένα σχήμα εκδηλώνει ενδιαφέρον για περισσότερα από ένα
τμήματα της προκήρυξης θα κάνει διαφορετικούς φακέλους συμμετοχής ή θα κάνει
ένα κοινό φάκελο Α δικαιολογητικών και δύο φακέλους τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς; Στη δεύτερη περίπτωση θα εκδοθεί μία ή δύο εγγυητικές επιστολές;

Απάντηση:
Για κάθε τμήμα του έργου υποβάλλεται ξεχωριστός φάκελος και ξεχωριστή
εγγυητική επιστολή.

Ερώτηση 3η

Αντί για εγγυητική επιστολή τραπέζης μπορούν οι διαγωνιζόμενοι να καταθέσουν
Σύσταση Παρακαταθήκης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων; Εάν ναι το
τυποποιημένο έγγραφο παρακαταθήκης, καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης;

Απάντηση:
Μόνο η εγγυητική επιστολή τραπέζης μπορεί να γίνει δεκτή.

Ερώτηση 4η

Στο άρθρο 9.2 ποια είναι η διαφορά (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης φυσικού
προσώπου) μεταξύ των υπεύθυνων δηλώσεων των παραγράφων 6α και 6δ, αφού
και στην παρ. 6α ζητάτε και τις παρόμοιες όπως και στην 6δ;



Απάντηση:
Στην παράγραφο 6α ζητείται το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης ΚΑΙ το ύψος του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό
ανάθεση υπηρεσίες. Η απόδειξη των πιο πάνω μπορεί να γίνει με αντίγραφο ή
απόσπασμα ισολογισμών της επιχείρησης ή με υπεύθυνη δήλωση. Στην παράγραφο
6δ ζητείται ΜΟΝΟ το ύψος του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό
ανάθεση υπηρεσίες και αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση.

Ερώτηση 5η :
Στην παράγραφο 8.1 της σχετικής Προκήρυξης αναφέρεται ότι: «η εμπειρία
των ατόμων της ομάδας έργου αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεων
που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές (οι συμβάσεις /
σύμβαση πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά περίπτωση
αναθετουσών αρχών) και θα αφορούν υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο
της παρούσας προκήρυξης.»
Η εμπειρία καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο με την προσκόμιση συμβάσεων
/ βεβαιώσεων των κατά περίπτωση αναθετουσών αρχών ή μπορεί αντί αυτών
να προσκομιστούν και δελτία παροχής υπηρεσιών – τιμολόγια όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 9.2.6.ε;

Απάντηση:
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 9.2.6.ε.

Ερώτηση 6η:
Στην παράγραφο 9.2.2.  της ίδιας προκήρυξης αναφέρεται ότι «θα πρέπει να
υποβληθεί υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού έγγραφο εκπροσώπησης
προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά.»
Απαιτείται έγγραφο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ακόμη και
στην περίπτωση όπου η κατατεθεί από υπάλληλο ταχυμεταφορών (Courier);

Απάντηση:
Στην προαναφερόμενη παράγραφο η λέξη «υποβολή» αναφέρεται στην
υπογραφή της προσφοράς και όχι την μεταφορά. Επομένως ένας υπάλληλος
της εταιρείας ταχυμεταφορών μπορεί να καταθέσει το φάκελο της προσφοράς
χωρίς κάποιο έγγραφο εκπροσώπησης.


