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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ- ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των όρων του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεςιών ςυμβούλου
διαχείριςησ και διοίκηςησ έργου (project management) του ευρωπαΰκού προγράμματοσ
GIFT (Green Intermodal Freight Transport) ςτα πλαίςια του τομέα Ευρωπαΰκήσ Εδαφικήσ
Συνεργαςίασ» (Διακήρυξη 2/2013).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΕ
Για τον εις το θέμα διαγωνισμό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα
παρακάτω ερωτήματα που υποβλήθηκαν:
Ερώτημα 1:
Στο άρθρο 3 παρ. 3.2 αναφέρεται ότι «Αντίγραφα της Αίτησης Συμμετοχής (Application Form) και της
Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου GIFT, είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο
της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.yme.gov.gr, όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το
διαγωνισμό.»
Μετά από έλεγχο της διακήρυξης μέσα από το Δικτυακό τόπο : http://www.yme.gov.gr διαπιστώθηκε
ότι δεν υπάρχει σε κανένα σημείο της ούτε η Αίτηση Συμμετοχής (Application Form) ούτε η Σύμβασης
Χρηματοδότησης (Subsidy Contract). Παρακαλούμε όπως αναρτήσετε τα εν λόγω αρχεία.
Απάντηση – Διευκρίνιση 1:
Σο επικαιροποιημένο και πλήρες αντίγραφο της Αίτησης υμμετοχής
(Αpplication Form) και της ύμβασης Φρηματοδότησης (Subsidy Contract)
είναι διαθέσιμο από την 02.08.2013 στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
Αρχής: http://www.yme.gov.gr.
Ερώτημα 2:
Στο άρθρο 28, στο σημείο 2 αναφέρεται ότι «Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να
κατατεθούν συνοδευόμενες από συστημένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, με
παραλήπτη τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας Αρχής, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι
την 29η Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.»
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Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι πρόκειται για την «Α. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»
που αναφέρεται στο άρθρο 31 στην παράγραφο Α.
Απάντηση – Διευκρίνιση 2:
Η αίτηση συμμετοχής, η οποία περιγράφεται στο άρθρο 31, παρ. Α και η
συστημένη επιστολή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 28 παρ.2, είναι δύο
διαφορετικά έγγραφα, ήτοι:
Η συστημένη επιστολή είναι συνοδευτικό έγγραφο του κυρίως φακέλου, τον
οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Τπουργείου.
Τποβάλλεται δηλαδή εκτός του κυρίως φακέλου.
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα
δικαιολογητικά του άρθρου 31 και εντός του υποφακέλου με την ένδειξη: Α:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ».
Ερώτημα 3 :
Στο άρθρο 7 παρ. 7.1 αναφέρεται ότι «Ειδικότερα η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από:
Α) Έναν Κύριο Υπεύθυνο-Συντονιστή του έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει: ......3. Άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας.
Β) Τουλάχιστον δυο (2) στελέχη, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν: ........ 3. Άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας.
Όλα τα παραπάνω προσόντα και απαιτήσεις σχετικές με την επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύονται με
την υποβολή βιογραφικών, τα οποία συνοδεύονται από επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών
εκπαίδευσης και βεβαιώσεων.»
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί με την
υποβολή επικυρωμένης μετάφρασης από δικηγόρο, πτυχίου ή μεταπτυχιακού οποιουδήποτε
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βρετανίας, για οποιοδήποτε μέλος της
ομάδας έργου.
Απάντηση – Διευκρίνιση 3:
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη κτλ) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του
π.δ. 146/2007 «Σροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΥΕΚ
185/Α/3.8.2007), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
π.δ.116/2006 (ΥΕΚ115/Α/9.6.2006)».
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η άριστη γνώση της αγγλικής μπορεί να
αποδειχθεί και με πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό
δίπλωμα, οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Βρετανίας.
Η επικυρωμένη μετάφραση δύναται να γίνει και από δικηγόρο, μέλος του
Δικηγορικού υλλόγου και εφόσον αυτός είναι δηλωμένος στο Δικηγορικό
ύλλογο ως γνώστης της γλώσσας του πρωτοτύπου όσο και του μεταφραστικού
κειμένου (άρθρα 52-53 του Ν.Δ. 3026/1954, Κώδικας Δικηγόρων).
Ερώτημα 4:
Στο άρθρο 7 παρ. 7.1 αναφέρεται ότι «Ειδικότερα η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από:
Α) Έναν Κύριο Υπεύθυνο-Συντονιστή του έργου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει: ......2. Τουλάχιστον
πενταετή εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών
προγραμμάτων.
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Β) Τουλάχιστον δυο (2) στελέχη, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν: ........ 2. Τουλάχιστον διετή εμπειρία στη
διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.
Όλα τα παραπάνω προσόντα και απαιτήσεις σχετικές με την επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύονται με
την υποβολή βιογραφικών, τα οποία συνοδεύονται από επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών
εκπαίδευσης και βεβαιώσεων.»
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται με την υποβολή αντίστοιχων
βεβαιώσεων από τον εργοδότη ότι τα μέλη της ομάδας έργου διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία. Στην
περίπτωση εξωτερικών συνεργατών, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι αρκεί η υποβολή επικυρωμένων
συμβάσεων ή αντίστοιχων βεβαιώσεων από τους φορείς υλοποίησης των έργων που να αποδεικνύουν
τη ζητούμενη εμπειρία.
Απάντηση – Διευκρίνιση 4:
Η εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων των στελεχών
που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων
εργοδότη. την περίπτωση εξωτερικών συνεργατών αρκεί η υποβολή
επικυρωμένων συμβάσεων, ή αντιστοιχών βεβαιώσεων από τους φορείς
υλοποίησης των έργων που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.
Οι διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπ. Υ. Με. & Δ. – Τομέας Υποδομών,
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gov.gr).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :
ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.:
1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
2. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Μεταφορών
6. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών
7. Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
8. Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
δια της προέδρου κας Παπαμιχαήλ Δόμνας
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1 - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2 - Τμήμα Προμηθειών
3 – Ν. Πιατίδου
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΤ
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