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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την υπ ΄αριθµ.01/2013 διακήρυξη µε θέµα :
‘‘Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του θερµοκηπίου σε εφαρµογή
κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συµβάσεων ” του έργου “Εκπόνηση µελετών για την
κλιµατική αλλαγή’’.
1η Ερώτηση : Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 3.1 στην σελίδα 24
ορίζεται ότι : ‘‘Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει
συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά, ούτε
απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό σχήµα ή άλλη Νοµική Μορφή. Ωστόσο
σε περίπτωση που το προκηρυσσόµενο µε την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση
φυσικών ή νοµικών προσώπων, η Ένωση θα κληθεί να συστήσει Κοινοπραξία,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.’’ Όµως στο τέλος της σελίδας 33 αναφέρεται ‘‘Η
Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το
Έργο, υποχρεούται να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό
είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης΄΄
Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν η σύσταση κοινοπραξίας είναι υποχρεωτική ή
δυνητική επαφιόµενη στην κρίση του εργοδότη µετά την κατακύρωσης του
αποτελέσµατος
Απάντηση : Η σύσταση της κοινοπραξίας είναι υποχρεωτική στην περίπτωση
που το Έργο κατακυρώνεται σε ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων σύµφωνα µε
την ∆ιακήρυξη (Μέρος Β, 3.1, σελ.24)

2η Ερώτηση : Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 3.1 στην σελίδα 23-24
καθορίζονται οι απαιτήσεις για τους κατ΄ελάχιστον 6 επιστήµονες και ο πρώτος είναι
ο <<Συντονιστής – Επιστηµονικός Υπεύθυνος της οµάδας έργου>> χωρίς να
αναφέρεται τίποτα περί αναπληρωτή συντονιστή – επιστηµονικού υπευθύνου. Όµως
στο ίδιο άρθρο στη σελίδα 24 αναφέρεται ότι << Νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν
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στο διαγωνισµό, οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού τους να ορίζουν στην προσφορά
τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνος του Έργου και αναπληρωτή
αυτού µε τα ίδια προσόντα>>.
Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν ο µνηµονευόµενος << υπεύθυνος έργου>> έχει
κάποια συσχέτιση µε το <<Συντονιστή –επιστηµονικό υπεύθυνο έργου>>. Επίσης θα
θέλαµε να διευκρινιστεί αν αυτό το άτοµοo επέχει θέση νοµίµου εκπροσώπου
( διοικητική θέση ) και δεν είναι υποχρεωτικό να αποτελεί µέλος της οµάδας έργου ή
διαφορετικά ποιος είναι ο ρόλος του σε σχέση µε την οµάδα έργου και γενικότερα.
∆εδοµένου επίσης ότι για τον <<υπεύθυνο έργου>> δεν ορίζονται συγκεκριµένα
προσόντα, παρακαλούµε να δοθεί ερµηνεία του όρου << µε τα ίδια προσόντα>> που
τίθεται για τον αναπληρωτή του. Τέλος, δεδοµένου ότι ο ορισµός του <<Υπεύθυνου
έργου>> ζητείται για << νοµικά πρόσωπα, που συµµετέχουν στο διαγωνισµό>>,
παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει να
οριστεί ένας κοινός υπεύθυνος έργου και αναπληρωτής του ή ένας ανά νοµικό
πρόσωπα – µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.
Απάντηση : Ο Υπεύθυνος του Έργου στην περίπτωση του Νοµικού Πρόσωπου,
σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη (Μέρος Β, 3.1, σελ.23) είναι ο Συντονιστής –
Επιστηµονικός Υπεύθυνος της οµάδας έργου, ο οποίος είναι υποχρεωτικά µέλος
της οµάδας έργου και δεν απαιτείται να έχει θέση νοµίµου εκπροσώπου.
Τα προσόντα του Αναπληρωτή Υπεύθυνου έργου είναι τα ίδια µε του Συντονιστή
– Επιστηµονικού Υπεύθυνου της οµάδας έργου, όπως αναφέρονται στην σελ. 23
της ∆ιακήρυξης.
Τέλος, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει να οριστεί ένας κοινός
Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής του.

3η Ερώτηση : Σύµφωνα µα τα αναφερόµενα στο άρθρο 3.6 ζητούνται τα
δικαιολογητικά που θα κληθεί να προσκοµίσει πριν την κατακύρωση του
αποτελέσµατος ο επιλεγείς ανάδοχος και όχι τα δικαιολογητικά που οφείλουν να
υποβάλλουν µε το φάκελο προσφοράς τους όλοι οι διαγωνιζόµενοι. Μεταξύ άλλων
ζητείται << συµβαιολογραφικό έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας προς το φυσικό
πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά, εφόσον είναι διαφορετικό από τον
Προσφέροντα>>. Κατ΄αρχάς διευκρινίστε µας ποιο άτοµο θεωρείται ως άτοµο που
υποβάλλει την προσφορά; Αυτό που απλώς την επιδίδει στο πρωτόκολλο ( όπου θα
µπορεί ο οποιοσδήποτε ακόµη και ένας υπάλληλος εταιρείας courier) ή αυτός που
υπογράφει την προσφορά (πχ ο νόµιµος κοινός εκπρόσωπος); Αν αφορά αυτόν που
την επιδίδει στο πρωτόκολλο , παρακαλούµε διευκρινίστε µας αν αυτό το
δικαιολογητικό ορθώς έχει συµπεριληφθεί σε αυτά που πρέπει να υποβληθούν στην
φάση κατακύρωσης ή θα πρέπει να έχει εξαρχής συµπεριληφθεί στο φάκελο
προσφοράς; Αν, αντίθετα αφορά αυτόν που υπογράφει την προσφορά, τότε
παρακαλούµε διευκρινίστε µας αν αυτό το συµβολαιογραφικό είναι ίδιο µε αυτό που
ζητείται στο άρθρο 3.1 σελ. 24, το οποίο όµως ζητείται να κατατεθεί στην φάση του
διαγωνισµού ή πρόκειται για διαφορετικά συµβολαιογραφικά έγγραφα ;
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Απάντηση : Σας γνωρίζουµε ότι τα αναφερόµενα στο 3.6 ταυτίζονται και
ισχύουν µε τα αναφερόµενα στο 3.1 της διακήρυξης << Στην περίπτωση κοινής
προσφοράς ενώσεως προσώπων θα πρέπει η κοινή προσφορά να υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση είτε
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη>>.
Η υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 3.6 υπογράφεται υποχρεωτικά από
το νόµιµο εκπρόσωπο των µελών της ένωσης ή τον εκπρόσωπο που είναι
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
4η Ερώτηση: Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν ο πίνακας του υποδείγµατος 1.5
<<Πίνακας καταγραφής στελεχών της οµάδας έργου>> θα συµπληρωθεί µόνο µε τα
κατ΄ελάχιστον ζητούµενα στελέχη του άρθρου 3.1 ή πρέπει να περιλαµβάνει το
σύνολο της οµάδας έργου. Στην περίπτωση που θα περιλαµβάνει το σύνολο της
οµάδας έργου θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο φάκελο δικαιολογητικών ή στο
φάκελο της τεχνικής προσφοράς; Επισηµαίνουµε στον πίνακα αυτό λείπει στήλη που
να παρουσιάζει την θέση που καταλαµβάνει ο κάθε επιστήµονας στην οµάδα έργου,
σε σχέση µε τις κατ΄ελάχιστον απαιτήσεις στελέχωσης του άρθρο 3.1. ∆ιευκρινίστε
µας λοιπόν αν επιτρέπεται η προσθήκη στήλης εκ µέρους του προσφέροντος µε το
ανωτέρω περιεχόµενο.
Απάντηση : Σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη (Μέρος Β, 3.1, σελ. 24 και 3.2, σελ.
25), στον πίνακα του υποδείγµατος 1.5 «Πίνακας καταγραφής στελεχών της
οµάδας έργου» πρέπει να περιλαµβάνεται το σύνολο της οµάδας έργου.
Η συγκεκριµένη λίστα θα συµπεριληφθεί στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
Η σειρά αναφοράς των µελών της οµάδας έργου θα είναι αυτή όπως αναφέρεται
στην ∆ιακήρυξη (Μέρος Β, 3.1, σελ.23), εποµένως δεν απαιτείται πρόσθετη
στήλη στο υπόδειγµα 1.5. Σε περίπτωση που θα συνεπικουρούν την οµάδα έργου
επιπλέον άτοµα, αυτά θα δηλωθούν στη λίστα στη συνέχεια.

5η Ερώτηση: Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν τα βιογραφικά σηµειώµατα που θα
υποβληθούν (υπόδειγµα 1.6) αφορούν µόνο τους ζητούµενους επιστήµονες του
άρθρου 3.1 ή όλη την οµάδα έργου και αυτά θα περιληφθούν στο φάκελο
δικαιολογητικών ή στο φάκελο τεχνικής προσφοράς;
Απάντηση :

Σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη (Μέρος Β, 3.1, σελ.24 και 3.2,

σελ.25), τα βιογραφικά που θα υποβληθούν αφορούν το σύνολο της οµάδας έργου
και θα συµπεριληφθούν στον φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
6η Ερώτηση: Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 3.1 της διακήρυξης σελίδα 24
ζητείται µεταξύ άλλων << Επιστήµονας µε πτυχίο γεωπόνου ή περιβαλλοντολόγου
και επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον τοµέα της εκτίµησης εκποµπών
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στη αξιολόγηση/διαµόρφωση προβλέψεων και πολιτικών και µέτρων περιορισµού
των εκποµπών από τον γεωργικό τοµέα.>>. Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν υπό
τον όρο του <<Περιβαλλοντολόγου>> συµπεριλαµβάνεται και η ειδικότητα του
Μηχανικού Περιβάλλοντος εν γένει, και αν όχι, αν η απαίτηση αυτή µπορεί να
ικανοποιηθεί από επιστήµονα ο οποίος διαθέτει βασικό πτυχίο ως Μηχανικός
Περιβάλλοντος και επιπρόσθετα διδακτορικό τίτλο στην επιστήµη του περιβάλλοντος
Απάντηση : O όρος «περιβαλλοντολόγος» συµπεριλαµβάνει τις ειδικότητες
που αναφέρονται στον καθορισµό των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων
του δηµόσιου τοµέα (Προσοντολόγιο) σύµφωνα µε το Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7η Ερώτηση : Στη σελίδα 37 της διακήρυξης ζητείται ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς να περιέχει µεταξύ άλλων και << παρουσίαση προγράµµατος
εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις Τεχνικές
προδιαγραφές. Παρόλα αυτά προδιαγραφές εκπαίδευσης δεν αναφέρονται σε κανένα
σηµείο της διακήρυξης και των συµβατικών τευχών, ενώ ούτε καν η εκπαίδευση δεν
αναφέρεται κάπου ως ένα από τα αντικείµενα του έργου. Το µόνο εδάφιο που
αναφέρεται σε εκπαίδευση είναι στη σελίδα 13 και αφορά δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει το συµβαλλόµενο µέρος σχετικά µε υποχρέωση σύνταξης εθνικών
εκθέσεων. Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε αν στο αντικείµενο της σύµβασης
περιλαµβάνεται και η υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης και αν ναι,
παρακαλούµε να µας χορηγηθούν, οι αναλυτικότερες ελάχιστες προδιαγραφές αυτής
(ενδεικτικά : αντικείµενο, αριθµός ωρών, αριθµός και ειδικότητες εκπαιδευοµένων,
κλπ).
Απάντηση: Το αντικείµενο της σύµβασης δεν περιλαµβάνει καµία υλοποίηση
προγράµµατος εκπαίδευσης.

Εσωτ.διανοµή
- Τµήµα Προµηθειών & ∆/σης (2)
- Χρον. Αρχείο

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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