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ΠΡΟΣ: REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα : 2431411 - απάντηση στο αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ
ΤΕΒΑ 1254εισ./25-09-20), για το διαγωνισμό με α/α 96615 μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στην εταιρεία REMACO
Α.Ε.
Ερώτημα 1ο
Στην υποενότητα 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, παράγραφος Β2, αναφέρεται ότι:
«Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης», και στη συνέχεια στην ίδια
παράγραφο αναφέρεται ότι «Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο».
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτή η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής μόνο
στο εμπορικό μητρώο και όχι στο επαγγελματικό.
Απάντηση: Γίνεται αποδεκτή μόνη η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στο εμπορικό μητρώο
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Ερώτημα 2ο
Στην Ενότητα 2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, υποενότητα 2.2.6.1, αναφέρεται ότι οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά τη διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 2017, 2018 & 2019, να έχουν
υλοποιήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον
- ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών υποστήριξης δημόσιων φορέων / οργανισμών ή και
εποπτευόμενων από το Δημόσιο φορέων / οργανισμών συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με
το 60% του προϋπολογισμού του έργου της παρούσας προκήρυξης μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ
- ένα (1) έργο παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το 60% του
προϋπολογισμού του έργου της παρούσας προκήρυξης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η ανωτέρω απαίτηση δύναται να καλύπτεται από ένα
μόνο έργο που να περιλαμβάνει τόσο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δημόσιων φορέων /
οργανισμών ή και εποπτευόμενων από το Δημόσιο φορέων / οργανισμών, όσο και την παροχή
υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.
Απάντηση: Η παραπάνω απαίτηση καλύπτεται από δύο διακριτά (2) έργα, όπως αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.6 της Διακήρυξης.

Ερώτημα 3ο
Στην ενότητα 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
απαιτείται να διαθέτουν και συμμορφώνονται με:
• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή/και νεότερο.
• Οργανωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO 27001:2013, ή ισοδύναμα
ή/και νεότερα αυτών.
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η εν λόγω απαίτηση δύναται να πληρείται αθροιστικά
από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
Απάντηση: Η παραπάνω απαίτηση πρέπει να καλύπτεται απ’ όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή
Ένωσης.
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Ερώτημα 4ο
Στην ενότητα 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής / 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη
κατά την υποβολή προσφορών, αναφέρεται ότι
«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και
3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην διακήρυξη Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας προκήρυξης
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
2) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας προκήρυξης».
Στο άρθρο 2.4.3 Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»,
αναφέρεται ότι «Επιπλέον, κάθε οικονομικός Φορέας υποχρεούται να υποβάλει στο φάκελο
Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
που ορίζονται στην Ενότητα 2.2.9.».
Δεδομένου ότι στην ενότητα 2.2.9 περιλαμβάνεται και η ενότητα που αφορά στα Αποδεικτικά
Μέσα παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν οι οικονομικοί φορείς κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς τους, πλέον του ΕΕΕΣ, θα πρέπει να προσκομίσουν το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που ορίζονται στην Ενότητα 2.2.9.2. Αποδεικτικά Μέσα ή τα εν λόγω
δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν από τον προσωρινό ανάδοχο.
Απάντηση: Το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 θα προσκομισθούν μόνο
από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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Ερώτημα 5ο
Στην ενότητα 2.2.4 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών, αναφέρεται ότι «Η ένωση οικονομικών
φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο».
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν για την πλήρωση του εν λόγω όρου, προσκομισθούν
αντίγραφα αποφάσεων των ΔΣ των εταιρειών της ένωσης βάσει των οποίων θα παρέχεται
εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο για την ηλεκτρονική υπογραφή της προσφοράς της ένωσης.
Απάντηση: Για την πλήρωση του παραπάνω όρου αρκεί η προσκόμιση αντιγράφων αποφάσεων
ΔΣ των εταιρειών της ένωσης βάσει των οποίων θα παρέχεται εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο για
την ηλεκτρονική υπογραφή της προσφοράς της ένωσης.

Ερώτημα 6ο
Στην περίπτωση κατά την οποία στην ομάδα έργου συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν
σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον οικονομικό φορέα, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε
εάν απαιτείται να προσκομισθούν από τα εν λόγω πρόσωπα συμπληρωμένα έντυπα ΕΕΕΣ και εάν
αυτά θα πρέπει να υπογραφούν ψηφιακά.
Απάντηση: Για φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον οικονομικό
φορέα απαιτείται να προσκομισθούν ξεχωριστά έντυπα ΕΕΕΣ, ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Ερώτημα 7ο
Στην υποενότητα 2.2.9.2. παράγραφος Β.4 αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς για την
απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της ενότητας 2.2.6, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά
από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την ορθή υλοποίηση των έργων που αναφέρουν στους
σχετικούς πίνακες και ειδικότερα εάν ο εάν ο Εργοδότης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο
τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια
δημόσια αρχή πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
ενότητας 2.2.6 και για τα έργα των οποίων εργοδότης είναι δημόσιος φορέας, είναι αποδεκτό να
προσκομισθούν πρωτόκολλα παραλαβής των έργων.
Απάντηση: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της ενότητας 2.2.6 για τα έργων των οποίων
εργοδότης είναι δημόσιος φορέας γίνονται αποδεκτά πρωτόκολλα παραλαβής των έργων.

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ’
και αρμόδια για πληροφορίες
της διακήρυξης με υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΔΑ ΤΕΒΑ 1127οικ./27-08-2020
Γεωργία Τιτοπούλου
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