Παροχή διευκρινίσεων
Σχετ: α)H από 15/01/2014 επιστολή –αίτηµα της ICAP ADVISORYA.E.
β)Η από 16/01/2014 επιστολή –αίτηµα του κου Λαλούµη

Με αφορµή τα ερωτήµατα που ετέθησαν µε τη παραπάνω(α) επιστολή παρέχονται οι
παρακάτω διευκρινίσεις:
1ο Ερώτηµα :

Σχετικά με την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 5.V, ενότητα «Α. Φάκελος
Δικαιολογητικά Συμμετοχής», παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων. Εφόσον
απαιτείται θεώρηση, η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής θα
πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς;
Απάντηση:
Ισχύουν τα αναφερόμενα στη περίπτωση

ζ

της υπεύθυνης δήλωσης του

φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»(σελίδες 4 και 5) της παραγράφου v της με
αριθμ.πρωτ.71671/31-12-2013 απόφασης διενέργειας πρόχειρου Διαγωνισμού
(παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Ν .4111/2013(ΦΕΚ 18/Α/2013)
2ο Ερώτηµα:

Αναφορικά με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες της ομάδας έργου,
παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε ποιες είναι οι ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να
πληρούνται στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.
Απάντηση:
Ισχύουν τα αναφερόµενα στη περίπτωση Β.2 “πληρότητα και συµπληρωµατικότητα της οµάδας
έργου” (σελίδα 7) της με αριθμ.πρωτ.71671/31-12-2013 απόφασης διενέργειας πρόχειρου

Διαγωνισμού
3ο Ερώτημα
διευκρινίσετε αν απαιτείται η υποβολή αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων
προκειμένου την τεκμηρίωση της καταλληλότητας των στελεχών της ομάδας έργου.
Εφόσον στην ομάδα έργου συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες του υποψήφιου
αναδόχου είναι απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας;
Απάντηση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
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Είναι απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων
4ο Ερώτημα
διευκρινίσετε κατά πόσο στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα πρέπει να
συμπεριληφθούν,

εκτός των

τυπικών

δικαιολογητικών, στοιχεία που να

αποδεικνύουν την εμπειρία και τεχνογνωσία του υποψήφιου αναδόχου σε συναφή
έργα με το αυτό του παρόντος διαγωνισμού; (π.χ πίνακας συναφών έργων,
επαγγελματικό προφίλ αναδόχου κ.α). Σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση
πίνακα συναφών έργων παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα θεματικά
αντικείμενα στα οποία θα πρέπει να εμπίπτουν τα εν λόγω έργα καθώς και τυχόν
περιορισμούς ως προς το χρόνο υλοποίησής τους.
Aπάντηση:
Δεν προβλέπεται στη διακήρυξη προσκόμιση στοιχείων σχετικά με

απόδειξη

εμπειρίας
Για τα ερωτήματα που ετέθησαν με τη (β) σχετική επιστολή παρέχονται οι
παρακάτω διευκρινίσεις:
ο
1 Ερώτημα
Απαιτείται τελικώς γνήσιο υπογραφής για την Υπεύθυνη Δήλωση της σελίδας 4 ή όχι.
Γιατί στην αρχή αναφέρει ότι απαιτείται ενώ στη συνέχεια το αναιρεί.
Απάντηση:
Ισχύουν τα αναφερόμενα στη περίπτωση ζ της υπεύθυνης δήλωσης του φακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής»(σελίδες 4 και 5) της παραγράφου v της με
αριθμ.πρωτ.71671/31-12-2013
απόφασης
διενέργειας
πρόχειρου
Διαγωνισμού.(παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Ν .4111/2013(ΦΕΚ 18/Α/2013)
2ο Ερώτημα
Τα Νομιμοποιητικά στοιχεία μιας εταιρείας απαιτούνται σε επικυρωμένα αντίγραφα ή σε απλά
αντίγραφα;
Απάντηση:
Εφόσον πρόκειται για ΦΕΚ, όχι . Για τα υπόλοιπα ή θα πρέπει να είναι επικυρωμένα
αντίγραφα ή απλά αντίγραφα που θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση περί της
γνησιότητάς τους .
3Ο Ερώτημα :
Σε περίπτωση περισσοτέρων από ενός Νομίμων Εκπροσώπων μιας εταιρείας απαιτείται στα
δικαιολογητικά (Υπ. Δήλωση, Παραστατικό Εκπροσώπησης κλπ) και στις προσφορές η
υπογραφή όλων των νόμιμων εκπροσώπων;
Απάντηση
Απαιτείται υπογραφή όλων των νόμιμων εκπροσώπων

4o Eρώτημα :
Όσον αφορά στην ετοιμασία των φακέλων από τα γραφόμενα στην προκήρυξη αυτό που έχω
καταλάβει είναι ότι ο κεντρικός φάκελος θα περιέχει δύο υποφακέλους (έναν ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και
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έναν ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) οι οποίοι θα περιέχουν τρεις φακέλους (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ο καθένας. Είναι σωστό αυτό; Ή θα πρέπει στον Γενικό φάκελο να περιέχονται
τρεις υποφάκελοι (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) και μέσα στον καθένα να υπάρχει
ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ έτσι ώστε να μπορούν να ανοιχτούν ανεξάρτητα οι
φάκελοι χωρίς να είναι εμφανής η Οικονομική Προσφορά;
Απάντηση
στον Γενικό φάκελο θα περιέχονται τρεις υποφάκελοι (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) και μέσα στον καθένα θα υπάρχει ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Για την επιτροπή διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για
την ανάθεση του έργου : Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη διαδικασία αξιολόγησης των
εποπτευόμενων φορέων του» σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.
οικ.2176/16/01/2014απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών
Η πρόεδρος της επιτροπής
Ευανθία Καλογεράκου
17/01/2014
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