Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αθήνα,

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρωτ.:

15/3/2017
25312

ΘΕΜΑ : «Παροχή διευκρινήσεων για τον υπ΄αριθμ. 3465/28-2-2017 συνοπτικό διαγωνισμό για
την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης της Αξιολόγησης του Προγράμματος Προώθησης της
Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία».
Για λόγους διαφάνειας, ισότιμης μεταχείρισης και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων για
συμμετοχή στον εν θέματι διαγωνισμό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη,
αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι διευκρινήσεις
στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα από τους ενδιαφερόμενους, όπως
απαντήθηκαν από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ - Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών με τα υπ΄αριθμ.
659/28112/10-3-2017, 676/28642/13-3-2017 και 729/29795/15-3-2017 έγγραφα.
Ειδικότερα :
ΕΡΩΤΗΜΑ 1 :
1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπληρώσει όλα τα ¨Μέρη¨ του ΤΕΥΔ ή κάποια δεν
εφαρμόζονται για τον εν λόγω διαγωνισμό και δεν απαιτείται να συμπληρωθούν ;
2. Σε περίπτωση που η Ομάδα Έργου του Υποψηφίου Αναδόχου αποτελείται και από
εξωτερικούς συνεργάτες, πρέπει να συμπληρώσει κάποια ¨Μέρη¨ του ΤΕΥΔ ο Υποψήφιος
Ανάδοχος ;
3. Πρέπει να συμπληρώσουν ο κάθε ένας εξωτερικός συνεργάτης της Ομάδας Έργου κάποια
¨Μέρη¨ του ΤΕΥΔ ;
4. Στην Τεχνική Προσφορά απαιτείται να μπουν Πίνακες Συμμόρφωσης και αν ναι, τι θα
περιέχουν ;
5. Επίσης η Τεχνική Προσφορά θα περιέχει τα σημεία 1 έως 16 των όρων συμμετοχής που
βρίσκονται στις σελίδες 25 & 26 της προκήρυξης ;
6. Ποιο πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ απαιτείται να προσκομίσουμε για να καλύψουμε την
απαίτηση που ζητείται στην § 2.2.4 σελ. 11 της προκήρυξης ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 :
α) Όσον αφορά το ερώτημα (1) ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα Μέρη
του ΤΕΥΔ,
β) Όσον αφορά τα ερωτήματα (2) & (3) ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν οφείλει να συμπληρώσει
ΤΕΥΔ για την ομάδα έργου, ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τον υπεργολάβο για την περίπτωση
που ο προσφέροντας διαθέσει μέρος των υπηρεσιών υπεργολαβικά, όπως επίσης και από
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κάθε μέλος της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Εταιρειών στην περίπτωση που κατατεθεί
κοινή προσφορά.
γ) Όσον αφορά τα ερωτήματα (4) & (5) στην Τεχνική προσφορά δεν απαιτείται να κατατεθεί
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με την τεχνική προσφορά, αλλά απαίτηση της διακήρυξης είναι
να απαντηθούν και επομένως να κατατεθούν εγγράφως τα ζητούμενα των Τεχνικών
Προδιαγραφών που βρίσκονται στις σελίδες 25 & 26 της προκήρυξης.
δ) Όσον αφορά το ερώτημα (6) ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει το
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ που εμφανίζει τις δηλούμενες δραστηριότητες της Εταιρείας του στο
Επιμελητήριο.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2 :
Στην ενότητα 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της διακήρυξης (σελίδα 11)
αναφέρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να έχει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση της υπό ανάθεση υπηρεσίας.
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
τουλάχιστον ένα (1) ανάλογης φύσης με την υπό ανάθεση υπηρεσία, έργο. Για την τεκμηρίωση
της παραπάνω εμπειρίας, θα πρέπει ένα τουλάχιστον από τα έργα αναφοράς να έχει
προϋπολογισμό υλοποίησης ίσο με αυτόν της παρούσης Διακήρυξης.
Σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμμετάσχει
σε ποσοστό 40%, ή μεγαλύτερο, και το μέρος του έργου που έχει εκτελέσει να αντιστοιχεί
τουλάχιστον στο ποσό της παρούσης Διακήρυξης.
Ερώτημα 1: Ο προϋπολογισμός υλοποίησης του συναφούς έργου θα πρέπει να είναι ακριβώς
ίσος με αυτόν της παρούσας διακήρυξης ή μπορεί ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει υλοποιήσει
συναφές έργο με προϋπολογισμό υλοποίησης μεγαλύτερο από αυτόν της παρούσας
διακήρυξης, δηλαδή μεγαλύτερο των 60.000 €.; Το ερώτημα υποβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη
και τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο όπου αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση
συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ποσοστό
40%, ή μεγαλύτερο, και το μέρος του έργου που έχει εκτελέσει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
ποσό της παρούσης Διακήρυξης».
Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει υλοποιήσει συναφές έργο
με προϋπολογισμό υλοποίησης μεγαλύτερο από αυτόν της παρούσας διακήρυξης, μήπως θα
πρέπει να υπάρξει διόρθωση της συγκεκριμένης παραγράφου ως εξής: «Για την τεκμηρίωση
της παραπάνω εμπειρίας, θα πρέπει ένα τουλάχιστον από τα έργα αναφοράς να έχει
προϋπολογισμό υλοποίησης τουλάχιστον ίσο με αυτόν της παρούσης Διακήρυξης»;
Ερώτημα 2: Στην τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας συμπεριλαμβάνονται έργα αξιολόγησης
συγχρηματοδοτούμενων

προγραμμάτων

αγροτικής

ανάπτυξης

ή

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων ΕΣΠΑ;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 :
α) Όσον αφορά το ερώτημα (1) ο προϋπολογισμός υλοποίησης του συναφούς έργου θα
πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με αυτόν της παρούσης προκήρυξης ήτοι των 60.000
ευρώ χωρίς ΦΠΑ και εφόσον έχει συμμετάσχει σε Ένωση ή Κοινοπραξία το ποσοστό 40%
θα πρέπει να αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των 60.000 ευρώ.
β) Όσον αφορά το ερώτημα (2) σας γνωρίζουμε ότι στην τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας
συμπεριλαμβάνονται έργα αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης ή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EΣΠΑ.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3 :
1. Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
καθώς και στο ΓΕΜΗ. Μπορούμε να προσκομίσουμε πιστοποιητικό του ΕΒΕΑ που
εμφανίζει τις δηλούμενες δραστηριότητες σε αυτό για να καλύψουμε την απαίτηση που
ζητείται στην § 2.2.4 σελ. 11 της διακήρυξης;
2. Σε περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό Ένωσης Εταιρειών πρέπει να πληρούνται
από κάθε μέλος της Ένωσης τα στοιχεία των § 2.2.5 6 & § 2.2.6 σελ. 11 και των ελάχιστων
προϋποθέσεων της σελ. 26 της προκήρυξης, ή αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα
μέλη της ένωσης ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 :
α) Όσον αφορά το ερώτημα (1) για το σημείο 2.2.4 η συνάφεια της δραστηριότητας
αποδεικνύεται όπως αναφέρεται και στο σημείο 2.2.9.2. παράγραφο Β.2 της διακήρυξης.
Ήτοι : εφόσον η συνάφεια της δραστηριότητας με την υπό ανάθεση υπηρεσία δεν
περιλαμβάνεται σε αυτές που έχουν δηλωθεί στο ΓΕΜΗ, οι υποψήφιοι συμπληρωματικά
μπορούν να υποβάλλουν και το πιστοποιητικό ΕΒΕΑ.
β) Όσον αφορά τα ερώτημα (2), εφόσον ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο διαγωνισμό είναι Ένωση
Εταιρειών θα πρέπει να καλύπτονται οι προϋποθέσεις που τίθενται από τα σημεία 2.2.5,
2.2.6. και της σελ. 26 σημείο 14 από την Ένωση Εταιρειών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΟΛΓΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI KOUTROU
Ημερομηνία: 2017.03.15 13:07:52 EET
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