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Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με
τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ MONA: MONUMENTS IN NATURE: A
CREATIVE CO-EXISTENCE”», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «INTERREG VBALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020» και από εθνικούς πόρους.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 στο τεύχος διακήρυξης ΑΡ. 2/2019 συνοπτικού
διαγωνισμού, όπου η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις
διευκρινίσεις, που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο
μέχρι (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, παρατίθενται οι εξής ερωτήσεις και απαντήσεις:
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Καθώς η εμπειρία της Ομάδας έργου είναι βαθμολογούμενο κριτήριο σύμφωνα με το
Άρθρο 15 της διακήρυξης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε ποια θα πρέπει να είναι η
εμπειρία καθώς δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποιο σχετικό σημείο της διακήρυξης
στο οποίο να ορίζετε ακριβώς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Στη διακήρυξη αναφέρεται ότι ο ανάδοχος για την παροχή των περιγραφόμενων
υπηρεσιών θα χρησιμοποιήσει την αναγκαία επιστημονική ομάδα, η οποία θα
διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στα αντικείμενα της Σύμβασης.
Σας παραπέμπουμε στον παρακάτω πίνακα με την προτεινόμενη στελέχωση της
Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή
του) όπου θα περιγραφούν οι δεξιότητες, και το γνωστικό τους πεδίο, ο ρόλος τους
στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν και η
σύνδεση τους με τα παραδοτέα, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/ Ονοματεπώνυμο Εταιρία / ατ. Θέση στην
Α
(σε περίπτωση ομάδα έργου
ένωσης ή
κοινοπραξίας)

Αρμοδιότητες Δεξιότητες / Απασχόληση στο
/ καθήκοντα Γνωστικό
Έργο /
πεδίο
παραδοτέο

Η επιλογή της Ομάδας Έργου, χωρίς περιορισμούς, αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου
αναδόχου και τίθεται στην κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν τα συναφή έργα που θα υποβάλει ο υποψήφιος
ανάδοχος στον πίνακα εμπειρίας σύμφωνα με το υπόδειγμα της σελίδας 30 θα
πρέπει:
1.
να καλύπτουν και τα 5 σημεία του αντικειμένου της σύμβασης που
αναφέρονται στο σημείο 1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.
αν ναι, θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα υποβεβλημένα συναφή
έργα, η θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον ένα έργο για κάθε αντικείμενο της
σύμβασης
3.
ως συναφή έργα νοούνται μόνο τα διασυνοριακά έργα INTERREG;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Στη προκήρυξη αναφέρεται ότι για την καλύτερη πιστοποίηση αυτής της ικανότητας
ο ανάδοχος καλείται να υποβάλει πίνακα εμπειρίας σύμφωνα με το υπόδειγμα, με
συναφή έργα που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία 5ετία, πριν το έτος διενέργειας
του διαγωνισμού, καταθέτοντας και τα τεκμήρια αυτής της εμπειρίας.
Η παρουσίαση των σχετικών έργων θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα:
Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(από-έως)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ημερομηνία)

Η επιλογή των έργων γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου και τίθεται
προς αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαγωνισμών. Για την απόδειξη της τεχνικής
ικανότητας τους οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αναλυτική παρουσίαση
(προφίλ) της εταιρείας, όπου προκύπτουν οι τομείς δραστηριοποίησης και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν δόκιμο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Στο σημείο 1.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις
όπου θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες της διακήρυξης είναι τα γραφεία του ΕΚΒΜΜ
στην Θεσσαλονίκη, παρακαλούμε διευκρινίστε αν αυτό σημαίνει ότι όλα τα μέλη της
ομάδας έργου ή κάποια από αυτά θα πρέπει καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης
του έργου να παρευρίσκονται στα γραφεία σας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του ΕΚΒΜΜ και όπου αλλού απαιτείται. Η
διάθεση των στελεχών (χρόνος και χώρος ) αποτελεί στοιχείο και ευθύνη του
αναδόχου και θα μπορούσε να διατυπωθεί αναλόγως στην προσφορά του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε σχετικά με τον όρο: Υπεργολαβία «Δυνατότητα
ανάθεσης επιμέρους υπηρεσιών σε υπεργολάβο δεν προβλέπεται» εάν αναφορά σε
μόνο σε εταιρείες ή/και σε εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Απαγορεύεται η υπεργολαβία με την έννοια της ανάληψης της ευθύνης υλοποίησης
τμήματος του προς ανάθεση έργου, από διαφοροποιημένη Ομάδα Έργου από την
ήδη αξιολογηθείσα Ομάδα Έργου του Αναδόχου και μόνον. Σε κάθε άλλη περίπτωση
θα πρέπει η εκδήλωση ενδιαφέροντος να πραγματοποιηθεί από ένωση φυσικών ή
και νομικών προσώπων που θα υποβάλλει κοινή προσφορά.
Θεσσαλονίκη, 12.09.2019

