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Θ Ε Μ Α : Παροχή διευκρινήσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής
Εμπειριών & Διαχείρισης Προγράμματος Interreg Europe /EPICAH»

Σχετ.

:

1. Η με αριθμό 5/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 536/28.04.2017
(ΑΔΑ : ΩΣ38ΚΧΨ-Δ6Χ, ΑΔΑΜ : 17PROC006119899) διακήρυξη
πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σύμβουλος
Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών &
Διαχείρισης Προγράμματος Interreg Europe /EPICAH»

2. Το από 03.05.2017 και με εισερχόμενο αριθμό πρωτοκόλλου 551/04.05.2017
έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητήσατε διευκρινήσεις
αναφορικά με τη σχετική και εν θέματι διακήρυξη και έχοντας υπόψη το άρθρο 2.1.3 αυτής,
σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της σχετικής διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη
συνάφεια με το άρθρο 93 β του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200
Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τίτλο Περιεχόμενα
Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» «Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή
των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr ) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ). Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ.
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση»
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.1 με τίτλο Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
«………Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής

αμοιβής

μεταξύ

τους)

κάθε

μέλους

της

ένωσης,

καθώς

και

ο

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής……»
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η απάντηση στο 1ο ερώτημά σας είναι ότι κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς και εδικά σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, πέραν της
συμπλήρωσης και υποβολής του ΤΕΥΔ για κάθε μέλος της Ένωσης, δεν θα πρέπει να
υποβληθούν επιπλέον έγγραφα.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5. με τίτλο Περιεχόμενα φακέλου « Τεχνική Προσφορά»
« Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο οικονομικός φορέας πρέπει να
περιέχει τα παρακάτω σε σειρά:
1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της
σύμβασης
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Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά οι εκτιμήσεις – απόψεις του οικονομικού φορέα
σχετικά με τις εξής ενότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου σε σχέση με τα
πρότυπα υποβολής των Τεχνικών Δελτίων (Application Forms), το διαθέσιμο
διαδικτυακά υλικό του προγράμματος Interreg Europe

για τα ενταγμένα έργα

(προδιαγραφές, φυσικό αντικείμενο ανά άξονα, δημοσιότητα και διαχείριση www.interregeurope.eu)

και

τις

πληροφορίες

που

περιλαμβάνονται

στην

παρούσα……
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ζητούνται οι εκτιμήσεις – απόψεις των υποψηφίων οικονομικών
φορέων για τις ζητούμενες στη σχετική διακήρυξη ενότητες σε σχέση με τα πρότυπα
υποβολής των Τεχνικών Δελτίων, το διαθέσιμο διαδικτυακά υλικό του προγράμματος
Interreg Europe για τα ενταγμένα έργα (προδιαγραφές, φυσικό αντικείμενο ανά άξονα,
δημοσιότητα

και

διαχείριση

-

www.interregeurope.eu)

και

τις

πληροφορίες που

περιλαμβάνονται στην διακήρυξη.
Επιπρόσθετα, οι ζητούμενες

υπηρεσίες που αφορούν στο προκηρυσσόμενο έργο, όπως

ακριβώς αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, παρουσιάζονται μεταφρασμένες &
λεπτομερώς στα εισαγωγικά κείμενα και ανά παραδοτέο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της σχετικής
διακήρυξης με τίτλο Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης.

Ο Διευθυντής

Σταύρος Σαπαλίδης
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