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Τν παξφλ Τεχρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.3 ηεο
Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη
ηηο 29 Μαΐνπ 2019.
Τα πεξηερφκελα ηνπ Τεχρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο
νπνίαο άιισζηε απνηειεί ζπκπιήξσκα.

Α.

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ

Ερώτηση 1
Όζνλ αθνξά ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο (ΔΔΔΣ)
Α. Σην άξζξν 22.2.1 αλαθέξεη φηη ην ΔΔΔΣ ππνβάιιεηαη σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο
φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο παξνχζαο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία
έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο.
Σην ΔΔΔΣ φκσο πνπ δφζεθε απφ ηελ Υπεξεζία, δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ε ηερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ άξζξνπ 20. Παξαθαιψ, δηεπθξηλίζηε, εάλ ρξεηάδεηαη λα
ζπκπιεξσζνχλ ζε απηή ηελ θάζε νη πίλαθεο ησλ παξαξηεκάησλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ
θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Γηεπθξηλίζηε καο επίζεο αλ ρξεηάδνληαη ζε απηή ηελ θάζε θαη
ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ππνγεγξακκέλα απφ ην δεινχκελν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ιακβάλνληαο
ππφςε φηη α) ζηελ παξ. 3.5.β.ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεη φηη ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ δελ
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή πξσηφηππα έγγξαθα θαη β) δελ έρνπλ φια ηα
άηνκα ηεο νκάδαο κειέηεο ςεθηαθή ππνγξαθή.
Β. Σην ΔΔΔΣ θαη ζηελ εξψηεζε: «Πξνζδηνξίζηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα», νη απαληήζεηο
κπνξεί λα είλαη π.ρ.: «Group member», «The leader of the consortium – Joint venture or another
type of group». Πξνθαλψο, έλα απφ ηα γξαθεία ηεο Έλσζεο γξαθείσλ ζα είλαη ν ζπληνληζηήο,
αιιά ηαπηφρξνλα ζα είλαη θαη κέινο ηεο Έλσζεο. Πνηα είλαη ε ζσζηή απάληεζε ζε απηή ηελ
πεξίπησζε?
Απάντηση1
Α. Τα πεξηερφκελα ηνπ Φαθέινπ Σπκκεηνρήο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 ηεο Γηαθήξπμεο θαη δελ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ πίλαθεο, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θιπ. Όιεο
νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 20 ηεο Γηαθήξπμεο ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνλ
πξνζσξηλφ κεηνδφηε θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 21 ηεο Γηαθήξπμεο.
Β. Γηα ην γξαθείν ηεο Έλσζεο πνπ απνηειεί ηνλ ζπληνληζηή, ε επηινγή ζα πξέπεη λα είλαη: «The
leader of the consortium – Joint venture or another type of group».
Ερώτηση 2
Σηελ παξάγξαθν 20.2.1 αλαθέξεηαη φηη «Με ηνλ φξν «ζηειερηαθφ δπλακηθφ» ελλννχληαη ηα ζηειέρε
κίαο εηαηξείαο, ηα νπνία έρνπλ ηελ «εηαηξηθή ηδηφηεηα» ή απαζρνινχληαη ζε απηήλ κε εμαξηεκέλε ζρέζε
εξγαζίαο». Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη αηνκηθφ κειεηεηηθφ πηπρίν, αιιά
δελ είλαη εληαγκέλν ζην πηπρίν ηεο εηαηξείαο, δελ ζεσξείηαη «δάλεηα ηθαλφηεηα» θαη άξα έρεη εηαηξηθή
ηδηφηεηα.
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Απάντηση2
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη κειεηεηέο, νη νπνίνη είλαη κέηνρνη κηαο κειεηεηηθήο εηαηξείαο θαη δελ έρνπλ
εληαγκέλν ην πηπρίν ηνπο ζηελ εηαηξεία απηή, δελ ραξαθηεξίδνληαη «ζηειερηαθφ δπλακηθφ» θαη θαηά
ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ζηειέρσζεο ηνπ άξζξνπ 20.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο.
Ερώτηση 3
Μπνξεί, θάπνηα απφ ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 20.2.1 (Απαηηήζεηο ζηειέρσζεο), λα είλαη ηα
ίδηα κε απηά ηεο παξ. 20.2.2.α. (Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ)?
Απάντηση3
Μπνξνχλ λα είλαη ηα ίδηα, εθφζνλ ην «ζηειερηαθφ δπλακηθφ» ηεο εηαηξείαο θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
άξζξνπ 20.2.2 α) γηα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.
Ερώτηση 4
Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε καο ην εμήο: Δπηηξέπεηαη ν ίδηνο δάλεηνο εμνπιηζκφο ππαίζξνπ ή εξγαζηήξην
(π.ρ. ρεκηθφ εξγαζηήξην) θαη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ ηνπο (γεσηξππαληζηέο, βνεζνί, ηερληθνί
εξγαζηεξίνπ) λα δεισζνχλ απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηαγσληδφκελα ζρήκαηα;
Απάντηση 4
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ίδηαο δάλεηαο ηθαλφηεηαο λα δεισζεί απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο
δηαγσληδφκελα ζρήκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 20.2.2.
Ερώτηση 5
Παξαθαιψ δηεπθξηλίζηε καο ηα εμήο: 1) Σηε δηαθήξπμε (ζηηο απαηηήζεηο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
ηθαλφηεηαο) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 20.2 [20.2.1 & 2.2.2] δελ αλαθέξεηαη ζεηξά εξγαζηψλ,
δνθηκψλ, κεραλεκάησλ θιπ. πνπ αλαγξάθνληαη ζην ηηκνιφγην. Δίλαη επνκέλσο ζσζηή ε ππφζεζε φηη νη
απαηηήζεηο θαηά ηελ εθδήισζε είλαη απηέο θαη κφλν πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ηερληθή επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα ήηνη ζηα άξζξα 20.2.1 θαη 20.2.2 (α) εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, (β) Δξγαζηήξην δνθηκψλ
εδαθνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο θαη (γ) ηερληθφο εμνπιηζκφο 5 γεσηξππάλσλ ηππνδχλακεο ≥
30Hp ή πξέπεη λα πξνηαζεί θαη δάλεηνο εμνπιηζκφο πδξνγεσηξππάλνπ, airlift, εηδηθψλ δνθηκψλ θιπ
πνπ αλαθέξνληαη ζην ηηκνιφγην;
Απάντηση 5
Ναη, νη απαηηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαγξάθνληαη κφλν ζηα άξζξα 20.2.1 θαη 20.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο.
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