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«Επιλογή συμβούλου διαχείρισης και τεχνικής υλοποίησης του έργου CARICA στο
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Ερώτημα 1
Σύμφωνα με την Παράγραφο 12.1 / 2 (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») του Άρθρου 12
(Περιεχόμενο Υποφακέλων των Προσφορών) της Διακήρυξης ο Διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
2.1. Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Διαγωνισμού, στον οποίο θα συμμετάσχουν και στην οποία
δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι Διαγωνιζόμενοι:
2.1.1. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο Κεφάλαιο “Αποκλεισμός Συμμετοχής”
περιπτώσεις της παρούσας Διακήρυξης
2.1.2. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και των τελών,
2.1.3. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,
2.2. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
των πινάκων του Κεφαλαίου “Δικαιολογητικά κατά το Στάδιο Κατακύρωσης” της παρούσης, κατά
περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Προς διευκόλυνση των διαγωνιζομένων δίδεται Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1
της Διακήρυξης, το οποίο αφενός δεν καλύπτει το σύνολο όλων όσων σύμφωνα με τη Διακήρυξη πρέπει
να δηλωθούν, αφετέρου κάνει αναφορές στο Ν. 3316/05 που δεν διέπει τον διαγωνισμό.
Δεδομένου δε ότι η υποβολή της εν λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης είναι επί ποινής αποκλεισμού,
παρακαλούμε όπως διατεθεί από την Υπηρεσία σας το ακριβές υπόδειγμα το οποίο θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί.

Απάντηση: Απαιτείται να υποβληθεί ΥΔ του Ν. 1599/1986 στην οποία:
Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του Διαγωνισμού, στον οποίο θα συμμετάσχουν και στην
οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι Διαγωνιζόμενοι:
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στο Κεφάλαιο “Αποκλεισμός Συμμετοχής”
περιπτώσεις της παρούσας Διακήρυξης είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την
πληρωμή των φόρων και των τελών,
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,
Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών των πινάκων του Κεφαλαίου “Δικαιολογητικά κατά το Στάδιο Κατακύρωσης”
της παρούσης, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Το υπόδειγμα του Προσαρτήματος 1 έχει εκ παραδρομής συμπεριληφθεί στη Διακήρυξη, και δεν
απαιτείται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση βάσει αυτού.

Ερώτημα 2
Σύμφωνα με την Παράγραφο 12.1 / 3 (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») του Άρθρου 12
(Περιεχόμενο Υποφακέλων των Προσφορών) της Διακήρυξης
• Ο κάθε ανάδοχος και η Ομάδα Έργου πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία για την εκτέλεση του
παρόντος έργου και πρέπει να επισυναφθεί οργανόγραμμα των στελεχών και του προσωπικού του
προσφέροντα όπως και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της ομάδας
έργου, με προσδιορισμό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήμα, περιγραφή των καθηκόντων του σε
σχέση με την εκπόνηση των δράσεων και την εκτέλεση των εργασιών και βιογραφικά σημειώματα αυτών.
Παράλληλα, σύμφωνα με την Παράγραφο 12.2 / 12.2.2 (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ») του Άρθρου 12 (Περιεχόμενο Υποφακέλων των Προσφορών) της Διακήρυξης, τα ίδια
ακριβώς στοιχεία ζητούνται και στον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθρο 16 (Αξιολόγηση Προσφορών – Κατακύρωση Διαγωνισμού), ως ένα εκ
των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών ορίζεται η «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα
του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου» (Κριτήριο Γ στον σχετικό πίνακα).
Γεννάται λοιπόν το ερώτημα εάν ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει τα ίδια ακριβώς στοιχεία τόσο
στο Φάκελο των Δικαιολογητικών όσο και στο Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
Δεδομένου ότι η υποβολή των εν λόγω στοιχείων είναι επί ποινής αποκλεισμού, παρακαλούμε όπως
διευκρινιστεί από την Υπηρεσία σας ποια στοιχεία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον Υποφάκελο των
Δικαιολογητικών και ποια στο Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.

Απάντηση: Σε συμφωνία με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, τα έγγραφα και στοιχεία για τα οποία
υπάρχει αυτή η απαίτηση, θα πρέπει να συμπεριληφθούν τόσο στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Α:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» όσο και στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ερώτημα 3
Με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός μεταξύ άλλων διέπεται και από το Π.Δ.118/10-07-2007 (ΦΕΚ 150Α)
«Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν
επιτρέπεται η δάνεια εμπειρία και/ ή η υπεργολαβία.

Απάντηση: Ο διαγωνισμός λόγω ποσού (πρόχειρος), δεν διέπεται από τις οικείες διατάξεις του
κοινοτικού δικαίου ελείψει όμως ειδικότερης πρόβλεψης στην κείμενη νομοθεσία και βάσει των
θεμελιωδών αρχών και κανόνων δικαίου επιτρέπεται η δάνεια εμπειρία αρκεί ο υποψήφιος
ανάδοχος να παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις για το ότι είναι σε θέση να διασφαλίσει την
εκπλήρωση της παροχής του από τρίτους.
Ερώτημα 4
Σύμφωνα με το Άρθρο 35 «Προσόντα και απαιτούμενη εμπειρία – Προϋποθέσεις Συμμετοχής», μεταξύ
των θεματικών αντικειμένων για τα οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στοιχεία
τεκμηρίωσης προκειμένου να αποδείξει την αναφερόμενη ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, είναι και το
εξής:

«Εκπόνηση μελετών σχετικών με το υπό ανάθεση έργο, οι οποίες να εστιάζουν στην περιοχή της
Κέρκυρας, εκπονηθείσες στο πλαίσιο έργων συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά, διασυνοριακάδιακρατικά προγράμματα (ενδεικτικά αναφέρονται IPA ADRIATIC, Interreg, MED, κλπ.).».
Με δεδομένο ότι επιπλέον του λιμένα Κέρκυρας αντικείμενο διερεύνησης στα πλαίσια του Φυσικού
Αντικειμένου του Έργου – Καθήκοντα του Αναδόχου (Άρθρο 32) είναι και ο λιμένας Ηγουμενίτσας,
παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ορίζεται ως «περιοχή της Κέρκυρας».

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι, ως ‘Περιοχή Κέρκυρας’ νοείται η ευρύτερη περιοχή
περιλαμβανομένου και του Λιμένα Ηγουμενίτσας

Ερώτημα 5
Παρακαλούμε πολύ να διευκρινιστεί τι ορίζεται ως «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών Οικονομικής
κατεύθυνσης» (Άρθρο 35 «Προσόντα και απαιτούμενη εμπειρία – Προϋποθέσεις Συμμετοχής»). Για
παράδειγμα, πρόκειται για το βασικό πτυχίο του υποψηφίου μέλους της Ομάδας Έργου ή η συγκεκριμένη
απαίτηση θα μπορούσε να καλυφθεί και από έναν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Οικονομικής
κατεύθυνσης (π.χ. MBA);

Απάντηση: Οι οριζόμενες στο Άρθρο 35 απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής για τις θέσεις
του βοηθού συντονιστή και του οικονομικού συμβούλου πρέπει να καλύπτονται από το βασικό
πανεπιστημιακό δίπλωμα Σπουδών των υποψηφίων.
Ερώτημα 6
Παρακαλούμε πολύ να διευκρινιστεί τι ορίζεται ως «Οικονομική υλοποίηση έργων» (Άρθρο 35
«Προσόντα και απαιτούμενη εμπειρία – Προϋποθέσεις Συμμετοχής»). Ο όρος αυτός είναι ταυτόσημος με
το λεκτικό «εκπόνηση οικονομικών εκθέσεων σχετικών με το έργο (CBA, μελέτες σκοπιμότητας,
οικονομικές προβλέψεις για την επιτάχυνση επενδύσεων κ.ά.)» που υπάρχει σε άλλο σημείο του ίδιου
Άρθρου της προκήρυξης;

Απάντηση: Η εμπειρία στην Οικονομική υλοποίηση δύο (2) έργων αναφέρεται στις ελάχιστες
απαιτήσεις για την κάλυψη της θέσεις Οικονομικού Συμβούλου και αναφέρεται στην οικονομική
υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος IPA Adriatic 2007 -2013. Με τον όρο
οικονομική υλοποίηση εννοείται ο οικονομικός έλεγχος έργων, η υποστήριξη πιστοποίησης
δαπανών, κ.ά.
Ερώτημα 7
Στο εδάφιο 6 του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/07, που διέπει τον διαγωνισμό, αναφέρεται ότι: ‘’Κατά το
χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου δεν προκηρύσσονται και δεν διενεργούνται διαγωνισμοί.
Επίσης κατά το ίδιο διάστημα, δεν ορίζεται ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών’’.
Με βάση το παραπάνω, ζητούμε παράταση υποβολής των προσφορών μετά τις 20 Αυγούστου 2016.

Απάντηση: Το άρθρο 10 του Π.Δ. 118/07 δεν αφορά στη διενέργεια συνοπτικών διαδικασιών
πρόχειρων διαγωνισμών όπως είναι ο προκείμενος διαγωνισμός. Επιπλέον ο μικρός χρόνος
υλοποίησης του έργου καθιστά ανέφικτη την οποιαδήποτε μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού.

Ερώτημα 8

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Άρθρο 35 «Προσόντα και απαιτούμενη εμπειρία – Προϋποθέσεις
συμμετοχής» και συγκεκριμένα στη σελ. 39 της διακήρυξης, η επί ποινή αποκλεισμού περιγραφή της
προτεινόμενης μεθοδολογίας διασφάλισης ποιότητας που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος θα
πρέπει να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης, δηλαδή θα μπορούσε να πληρείται μόνο από
ένα από τα μέλη της ένωσης; Επιπλέον, τι ισχύει σχετικά, στην περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων ή
ένωσης νομικού με φυσικό πρόσωπο;

Απάντηση: Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδομή και επιχειρησιακή
οργάνωση και να δίνεται αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και διασφάλισης
ποιότητας που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος ανάδοχος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιγράψουν
τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η
προϋπόθεση αυτή μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης στην περίπτωση
ένωσης φυσικών προσώπων, στην περίπτωση ένωσης νομικού με φυσικό πρόσωπο και στην
περίπτωση ένωσης νομικών προσώπων.

