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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
τεχνικής υποστήριξης προς το Τπ.Τ.Με.Δ., για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GIFT
(Green Intermodal Freight Transport) στα πλαίσια του τομέα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
υνεργασίας» (Διακήρυξη 3/2013).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΤΜΕ
Για τον εις το θέμα διαγωνισμό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα
παρακάτω ερωτήματα που υποβλήθηκαν:
Ερώτημα 1:
Στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος συνεργαστεί με άτομο (expert) που δεν είναι εργαζόμενος του φορέα,
ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν (διευκρίνιση και σε σχέση με την αίτηση συμμετοχής).
Απάντηση – Διευκρίνιση 1:
την περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη, απαιτείται: α) η υποβολή
επικυρωμένων συμβάσεων ή αντίστοιχων βεβαιώσεων από τους φορείς
υλοποίησης των έργων που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία, τα
οποία θα συμπεριληφθούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) η υποβολή
Τπεύθυνης Δήλωσης, η οποία θα συμπεριληφθεί στο φάκελο δικαιολογητικών
συμμετοχής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο εξωτερικός συνεργάτης έχει λάβει
γνώση των όρων του διαγωνισμού και σε περίπτωση κατακύρωσης αποδέχεται
να προσφέρει τις υπηρεσίες του σαν μέλος της Ομάδας Έργου του Αναδόχου.
Ερώτημα 2:
Η σχετική εμπειρία του υποψηφίου σε ποιο σημείο της προσφοράς πρέπει να παρουσιαστεί.
Απάντηση – Διευκρίνιση 2:
Η σχετική εμπειρία του υποψηφίου θα συμπεριληφθεί στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς.
Ερώτημα 3 :
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Σχετικά με τον αντίκλητο (σελ. 29/64), δεν γίνεται ξεκάθαρο εάν πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένη
μορφή εργασίας σε σχέση με τον υποψήφιο. Επιπλέον διευκρίνιση ζητείται για το αν οι αναφορές στον
αντίκλητο και στο άτομο που εγκρίνεται με εξουσιοδότηση να παραστεί στην αποσφράγιση των
προσφορών (σελ. 32/64) συμπίπτουν.
Απάντηση – Διευκρίνιση 3:
Ο αντίκλητος δεν υποχρεούται να έχει κάποια συγκεκριμένη σχέση εργασίας με τον
υποψήφιο.
Ο αντίκλητος και το άτομο που εγκρίνεται με εξουσιοδότηση να παραστεί στην
αποσφράγιση των προσφορών, δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο.
Οι διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τπ. Τ. Με. & Δ. – Σομέας Μεταφορών
και Δικτύων (www.yme.gov.gr).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :
ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.:
1. Πολιτικό Γραφείο Τπουργού
2. Πολιτικό γραφείο Τφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τπηρεσιών
5. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Μεταφορών
6. Σμήμα Διεθνών χέσεων Σομέα Μεταφορών
7. Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
8. Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
δια της προέδρου κας Κολοβού Βασιλικής
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1 - Δ/νση Οικονομικών Τπηρεσιών
2 - Σμήμα Προμηθειών
3 - Ρ. αγάνη
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