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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με α/α
συστήματος 15332 για την επιλογή αναδόχων του έργου « Υποστηρικτικές δράσεις για
απογραφές αερίων του θερμοκηπίου σε εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διεθνών
συμβάσεων» - Διακήρυξη 1/2015
Σε συνέχεια αιτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβλήθησαν στην υπηρεσία
μας για τον εν θέματι διαγωνισμό σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ερώτημα / Άρθρο 6 – παρ.6.1 ( Σελ. 11)
Στη διακήρυξη αναφέρεται: “Eπιπλέον, οι δικαιούμενοι συμμετοχής απαιτείται να διαθέτουν την
κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, δηλ…
- Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνεται, κατ’ ελάχιστο, το παρακάτω
στελεχιακό δυναμικό….”
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη
περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο για την συμμετοχή φυσικών προσώπων
στη σύνθεση της Ομάδας Έργου, τα οποία δεν έχουν υπαλληλική σχέση εργασίας με τον
προσφέρoντα.
Απάντηση / Άρθρο 6 – παρ.6.1 ( Σελ. 11)
Εφόσον δεν έχουν υπαλληλική σχέση με τον προσφέροντα απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση ότι
“έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας υποβληθείσας
προσφοράς και ότι θα εργαστούν στην Ομάδα Έργου του προσφέροντος. ”
Η Υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται να φέρει το γνήσιο της υπογραφής.
Ερώτημα / Άρθρο 11- Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Σελ. 15)
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
(Ο.Ε.), εάν το κείμενο υπό τα Α., Β., Γ., Δ., Ε., ΣΤ. της Υπεύθυνης Δήλωσης με Α/Α. 2 αφορά το
νομικό πρόσωπο ή τον διαχειριστή που υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση.
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Απάντηση / Άρθρο 11- Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Σελ. 15)
Στην περίπτωση νομικού προσώπου με την μορφή Ο.Ε. η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από
τον διαχειριστή της εταιρείας και αφορά κατά περίπτωση και αυτόν και την εταιρεία.
Ερώτημα / Άρθρο 11- Λοιπά Δικαιολογητικά ( Σελ.16)
Στη διακήρυξη αναφέρεται: “ Προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να διαπιστώσει τη φερεγγυότητα,
την επαγγελματική αξιοπιστία, καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες των Υποψηφίων Αναδόχων, οι
Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
A. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων παρόμοιων και συναφούς
αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούμενη
τριετία,……από δημόσιο ή άλλον φορέα.”.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό
πρόσωπο και δη προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε.) λογίζεται ως εμπειρία η εμπειρία των φυσικών
προσώπων, εταίρων της εταιρείας.
Απάντηση / Άρθρο 11- Λοιπά Δικαιολογητικά ( Σελ.16)
Σας γνωρίζουμε ότι στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο και
συγκεκριμένα από Ομόρρυθμη Εταιρεία ( Ο.Ε.) ως εμπειρία λογίζεται η εμπειρία της εταιρείας.
Ερώτημα / Άρθρο 11 – Λοιπά Δικαιολογητικά ( Σελ.17)
Στη διακήρυξη αναφέρεται: “ Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος
άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση….”.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής όλων
των μελών της Ομάδας Έργου ( για τις αντίστοιχες δηλώσεις που πιθανά υπογράφουν) ή μόνο του
νόμιμου εκπροσώπου του Προσφέροντος στις δηλώσεις/υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται
από τον ίδιο.
Απάντηση / Άρθρο 11 – Λοιπά Δικαιολογητικά ( Σελ.17)
Σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι απαραίτητη η ψηφιακή υπογραφή όλων των μελών της Ομάδας
Έργου. Υποχρεωτική είναι η ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του Προσφέροντος.
Ερώτημα / Άρθρο 11- παρ. 11.1 ( Σελ.17)
Στη διακήρυξη αναφέρεται: “ Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.”.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν η μετάφραση από δικηγόρο είναι αποδεκτή ως επίσημη
μετάφραση.
Απάντηση / Άρθρο 11- παρ. 11.1 ( Σελ.17)
Σας γνωρίζουμε ότι μετάφραση από δικηγόρο είναι αποδεκτή ως επίσημη μετάφραση.
Ερώτημα / Άρθρο 11- παρ. 11.3 ( Σελ.18)
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν γίνεται αποδεκτή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ( ΤΠΔ), δεδομένου ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν
υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κειμένου της εγγυητικής επιστολής όπως παρέχεται από
το ΤΠΔ.
Απάντηση / Άρθρο 11- παρ. 11.3 ( Σελ.18)
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εντάσσεται στους προβλεπόμενους από την διακήρυξη
φορείς από τους οποίους εκδίδεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής για συμμετέχοντες σε
διαγωνισμούς. Απαιτείται όμως να περιέχει επί του σώματος αυτής τους ίδιους όρους και ίδιες
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εγγυήσεις, που προβλέπονται στο υπόδειγμα της παρούσας διακήρυξης και αναφέρεται στο
παράρτημα αυτής.
Ερώτημα / Άρθρο 11- Δικαιολογητικά Συμμετοχής ( Σελ. 16)
Στον πίνακα δικαιολογητικών με α/α 3 αναφέρονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία,
όπως προκύπτει από το κείμενο, αφορούν νομικά πρόσωπα.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποια είναι τα νομιμοποιητικά έγγραφα στην περίπτωση
φυσικών προσώπων, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής τα παρουσιάζει ως
απαιτητά και σε αυτήν την περίπτωση (στις απαιτήσεις του συστήματος υπάρχει η ένδειξη
«ΝΑΙ»).
Απάντηση Άρθρο 11- Δικαιολογητικά Συμμετοχής ( Σελ. 16)
Στο σύστημα θα συμπληρώσετε στο πεδίο της απαίτησης «ΝΑΙ». Όσον αφορά τα νομιμοποιητικά
έγγραφα φυσικών προσώπων θα επισυνάψετε στο σύστημα, έναρξη επιτηδεύματος από την ΔΟΥ
καθώς και τις μεταβολές, αν υπάρχουν.
Ερώτημα / Άρθρο 11- Δικαιολογητικά Συμμετοχής ( Σελ. 18)
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν ως τίτλο του έργου στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής
θα πρέπει να αναγραφεί ο τίτλος όπως αναφέρεται στον πίνακα της σελίδας 7 της διακήρυξης
(τίτλος και τα δύο τμήματα που αποτελούν το έργο) ή ο τίτλος όπως αναγράφεται στο εξώφυλλο
της διακήρυξης (Υποστηρικτικές δράσεις ….και διεθνών συμβάσεων).
Απάντηση / Άρθρο 11- Δικαιολογητικά Συμμετοχής ( Σελ. 18)
Θα πρέπει να αναγράφεται ο γενικός τίτλος του έργου (Υποστηρικτικές δράσεις ….και διεθνών
συμβάσεων) καθώς και το τμήμα για το οποίο θα υποβάλλεται προσφορά. Σε περίπτωση που
αναγραφεί ο τίτλος του έργου όπως φαίνεται στα “ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ” δεν
αποτελεί στοιχείο απόρριψης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εσωτερική Διανομή
- Τμ. Προμηθειών & Διοικ. Μέριμνας
- φ. Διαγωνισμού
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Γ.ΑΘΑΝΑΣΕΑ

3

