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Θέμα : 2431391 - απάντηση στο αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ
ΤΕΒΑ 1253εισ./25-09-20), για το διαγωνισμό με α/α 96615 μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στην εταιρεία
DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING Α.Ε.
Ερώτημα 1ο
Στην σελ. 20, παράγραφος 2.2.9.1 αναφέρεται:
«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 παρούσα 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 εν λόγω
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,
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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.»
Επιπλέον, στις σελ. 31-32, παράγραφος 2.4.3 αναφέρεται:
«Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.»
Ακόμη στη σελ. 37, παράγραφος 3.2 αναφέρεται:
«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.»
Τέλος, στη σελ. 33, παράγραφος 2.4.3 αναφέρει:
«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.»
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2
υποβάλλονται κατά το στάδιο κατακύρωσης και όχι κατά την υποβολή της προσφοράς.
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 2ο
Στην σελ. 20, παράγραφος 2.2.9.1 αναφέρεται:
«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 παρούσα 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 εν λόγω
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.»
Επιπλέον στην σελ. 37, παράγραφος 3.2 αναφέρεται:
«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ακόμα, στις σελ. 25-26, παράγραφος 2.2.9.2, σημείο Β.5 αναφέρεται:
«Για την τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας Έργου
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα: (…)
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Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από
Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του
βιογραφικού σημειώματος τους (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).»
Τέλος, στην σελίδα 33, παράγραφος 2.4.3 αναφέρεται:
«Σημειώνεται ότι στον μέγιστο αριθμό των 120 σελίδων, δεν προσμετρώνται εξώφυλλο και
περιεχόμενα, περιλαμβάνονται όμως σχήματα και συνοπτικά βιογραφικά. Τα αναλυτικά
βιογραφικά των Μελών της Ομάδας Έργου μπορούν τα τεθούν σε Παράρτημα της Τεχνικής
Προσφοράς. Κανένα άλλο Παράρτημα, πλην των ρητά αναφερομένων στην παρούσα δεν είναι
αποδεκτό, με ποινή αποκλεισμού.»
Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται μόνο στο
στάδιο κατακύρωσης και όχι στο στάδιο υποβολής προσφοράς.
Απάντηση: Τα βιογραφικά σημειώματα θα προσκομισθούν μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο
κατά το στάδιο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Ερώτημα 3ο
Στην σελ. 19, παράγραφος 2.2.6.3 αναφέρεται:
Για τα στελέχη Σ.17 έως Σ.22, στη στήλη «Προσόντα» αναγράφεται:
«Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Θετικών ή Κοινωνικών Επιστημών (Οικονομολόγος), με 5 έτη
ελάχιστη εμπειρία στη διαχείριση, ή/και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς
πόρους έργων.»
Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως η σχετική απαίτηση κάνει αναφορά σε πτυχίο Ανώτατης
Εκπαίδευσης Θετικών ή Κοινωνικών ή Οικονομικών επιστημών.
Απάντηση: Η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλυφθεί από πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
Θετικών ή Κοινωνικών ή Οικονομικών επιστημών.

Ερώτημα 4ο
Στην σελ. 16, παράγραφος 2.2.6 αναφέρεται:
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«2.2.6.1 Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού, ήτοι 2017, 2018 & 2019 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, 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
2.2.6.2 Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισμού, ήτοι 2017, 2018 & 2019 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, να
έχουν υλοποιήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έργο σε κάθε ένα από τα παρακάτω
θεματικά αντικείμενα:
• παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δημόσιων φορέων / οργανισμών στα πλαίσια του ΕΠ ΕΒΥΣ /
ΤΕΒΑ (υλοποίηση Δράσεων Διοικητικής Υποστήριξης ή/και Παροχής συνοδευτικών Υπηρεσιών).
• διαχειριστική ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ή / και Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
• παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους φορείς και οργανισμούς με αντικείμενο την στοχευμένη
στήριξη ομάδων πληθυσμού (ενδεικτικά: γυναίκες, νέοι, κ.α. ).
Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση ή Κοινοπραξία Οικονομικών φορέων,
λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα
βάσει του ποσοστού (%) συμμετοχής του στην ένωση ή Κοινοπραξία και όχι ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου.
Για τον υπολογισμό της τριετίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ολοκλήρωσης του/των
έργου/ων.»
Επιπλέον στη σελ. 25, παράγραφος 2.2.9.2, σημείο Β.4 αναφέρεται:
«Και για τις δύο ανωτέρω παραγράφους πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για
την ορθή υλοποίηση των έργων που αναφέρονται ανωτέρω (…)
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Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο θα προσμετράται μέχρι και το τμήμα που έχει υλοποιηθεί και
θα τεκμηριώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης της Αναθέτουσας Αρχής (του αποδέκτη του
έργου) ή / και τιμολογίου/ίων είσπραξης που θα τεκμηριώνει το ποσό πληρωμής για το
αντίστοιχο τμήμα του έργου που έχει υλοποιηθεί.»
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι τα έργα που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2.2.6 δύναται
να βρίσκονται σε εξέλιξη, αρκεί να καλύπτουν τις λοιπές απαιτήσεις (αντικείμενο, ύψος
προϋπολογισμού), οι οποίες τεκμηριώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.2
σημείο Β.4.
Απάντηση: Η παραπάνω απαίτηση δύναται να καλυφθεί από έργα τα οποία βρίσκονται σε
εξέλιξη, με την προϋπόθεσή πως το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που έχει υλοποιηθεί
έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ανέρχεται στο 60% του
προϋπολογισμού της εν λόγω διακήρυξης και το οποίο αποδεικνύεται με την προσκόμιση
βεβαίωσης του αποδέκτη του έργου ή/και τιμολογίων.

Ερώτημα 5ο
Στην σελ. 88 (Πίνακας Συμμόρφωσης) αναφέρεται:
Α/Α
6.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Απόδειξη
Εκπροσώπησης

Νόμιμης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

Επιπλέον, στην σελ. 20, παράγραφος 2.2.9.1 αναφέρεται:
«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 παρούσα Παράρτημα ΙΙ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Ακόμα, στην σελ. 26, παράγραφος 2.2.9.2, σημείο Β.7 αναφέρεται:
«Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.»

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι για το σημείο 6 του Πίνακα (Απόδειξη Νόμιμης Εκπροσώπησης)
αρκεί, κατά την υποβολή της προσφοράς, η συμπλήρωση του πεδίου «Β: Πληροφορίες σχετικά
με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα» στο Μέρος ΙΙ και δεν απαιτείται η υποβολή
επιπλέον στοιχείου τεκμηρίωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Απάντηση: Ως στοιχείο τεκμηρίωσης αρκεί η συμπλήρωση του πεδίου «Β: Πληροφορίες σχετικά
με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα» στο Μέρος ΙΙ του ΕΕΕΣ και δεν απαιτείται η
υποβολή επιπλέον στοιχείου τεκμηρίωσης.

Ερώτημα 6ο
Στην σελ. 88 (Πίνακας Συμμόρφωσης) αναφέρεται:
Α/Α
7.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Εγγραφή
σε
καταλόγους

επίσημους

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΝΑΙ

Επιπλέον, στις σελ. 26-27, παράγραφος 2.2.9.2, σημείο Β.8 αναφέρεται:
«Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια
του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως καθώς η μόνη αναφορά σε εγγραφή σε επίσημους καταλόγους
γίνεται στις σελ. 26-27, παρ. 2.2.9.2, σημείο Β.8 και στην οποία ουδόλως αναφέρεται απαίτηση
για σχετική εγγραφή, παρά μόνο δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς
που είναι εγγεγραμμένοι να μην καταθέσουν τα δικαιολογητικά κάλυψης των λόγων
αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται σε τυχόν πιστοποιητικό εγγραφής
τους η γραμμή επτά (7) του πίνακα Συμμόρφωσης θα πρέπει να απαλειφθεί.

Απάντηση: Απαλείφεται η γραμμή 7 του πίνακα συμμόρφωσης. Ο τελικός πίνακας
συμμόρφωσης διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Δε βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου
2.2.3

ΝΑΙ

2

Πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής της Παραγράφου
2.2.4
της
Διακήρυξης
(απόδειξη καταλληλότητας για
την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας)

ΝΑΙ

3

Πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής της Παραγράφου
2.2.5
της
Διακήρυξης
(οικονομικής
και
χρηματοοικονομικής
επάρκειας)

ΝΑΙ

4

Πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής της Παραγράφου
2.2.6
της
Διακήρυξης
(απόδειξη
της
τεχνικής
ικανότητας & τεκμηρίωση της
τεχνικής
ικανότητας
της

ΝΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

προτεινόμενης
στελέχωσης
της Ομάδας Έργου)

5

Πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής της Παραγράφου
2.2.7
της
Διακήρυξης
(συμμόρφωσής
τους
με
πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας
και
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης)

ΝΑΙ

6

Απόδειξη
της
εκπροσώπησης

ΝΑΙ

7

Τήρηση των διαδικασιών
συμμόρφωσης σύμφωνα με
τον
Γενικό
Κανονισμό
Προστασίας
Δεδομένων
2016/679 (GDPR) και το Ν.
4624/2019

ΝΑΙ

8

Η τεχνική προσφορά καλύπτει
όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης, στον πίνακα της
Ενότητας 2.3.1 και τις
υποενότητες 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7
και 2.4.3 της Διακήρυξης

ΝΑΙ

νόμιμης

Ερώτημα 7ο
Στην σελ. 88 (Πίνακας Συμμόρφωσης) αναφέρεται:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8.

Τήρηση των διαδικασιών
συμμόρφωσης σύμφωνα με
τον
Γενικό
Κανονισμό
Προστασίας
Δεδομένων
2016/679 (GDPR) και τον Ν.
4624/2019

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Ακόμη στη σελ. 37, παράγραφος 3.2 αναφέρεται:
«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.»

Επιπλέον, στη σελ. 27, παράγραφος 2.2.9.2, σημείο Β.10 αναφέρεται:
«Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει με την οποία να δηλώνει ότι τηρεί όλες τις
διαδικασίες συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
2016/679 (GDPR) και το Ν. 4624/2019. Επιπλέον, για την τεκμηρίωση της απαίτησης απαιτείται
επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί σχετική ‘Έκθεση συμμόρφωσης», έκτασης όχι μεγαλύτερης
των πέντε (5) σελίδων.»
Καθώς η παραπάνω απαίτηση για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και το Ν. 4624/2019 δεν αναφέρεται ούτε στους
λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, ούτε στα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4
– 2.2.8 παρακαλώ επιβεβαιώστε πως στον Πίνακα Συμμόρφωσης αρκεί η θετική συμπλήρωση
της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» χωρίς την υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου τεκμηρίωσης.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

Απάντηση: Για την γραμμή 8 του παλαιού πίνακα συμμόρφωσης (γραμμή 7 στον
επικαιροποιημένο πίνακα) αρκεί η θετική συμπλήρωση της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» χωρίς την
υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου τεκμηρίωσης.

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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