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A' ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:
'' Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας ''.
Σχετικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας και αφορούν τον ανωτέρω ανοιχτό
διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο ''Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
του Δήμου Πρέβεζας '' δίδονται οι παρακάτω διευκρινήσεις
ΓΕΝΙΚΑ
1.Η ανωτέρω διακήρυξη για την εκπόνηση μελέτης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα
εγκεκριμένα Τεύχη Διακήρυξης μελετών του Ν. 4412/2016 “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) με
όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση του, καθώς και τις κατευθυντήριες
οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
2.Ως εκ τούτου στο συγκεκριμένο τεύχος διακήρυξης έχουν εφαρμογή όλες οι νόμιμες γενικές
διατάξεις περί σύστασης ,δημοσιότητας και εκπροσώπησης ένωσης οικονομικών φορέων ,όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ερώτημα 1
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η οποία υποβάλλει κοινή προσφορά, υπάρχει
κάποιος περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό (δηλαδή 3 ή 4 ή 5,κλπ φορείς) των οικονομικών
φορέων (εταιρειών ή /και φυσικών προσώπων) ανά κατηγορία μελέτης ,οι οποίοι μπορούν να
συμμετέχουν στην ένωση ;
Απάντηση :
Οχι δεν υπάρχει περιορισμός
Ερώτημα 2
Στο Αρθρο 3.6.γ σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η οποία υποβάλλει κοινή
προσφορά ,τι εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει ο εκπρόσωπος, ώστε να πληροί την αναφορά των
τευχών του διαγωνισμού ότι πρέπει '' να είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος'' ώστε να υπογράφειμονογράφει όλα τα έγγραφα της προσφοράς .Αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση ή απαιτείται
εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής (απο ΚΕΠ η Αστυνομία) ή συμβολαιογραφική πράξη ;
Απάντηση :
Και η ένορκη Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου και η θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση
μπορούν να γίνουν δεκτά.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλει κοινή προσφορά ,η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Η εξουσιοδότηση θα είναι είτε Ένορκη ενώπιων συμβολαιογράφου ,είτε
με Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα έχει θεώρηση του γνησίου υπογραφής.

Ερώτημα 3
Τα αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα Ι(υποδείγματα για την
τεχνική ικανότητα) ( Υπόδειγμα 1: Κατάλογος παρόμοιας φύσης μελετών ,Υπόδειγμα 2: Πίνακας
υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης και Υπόδειγμα 3: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα) θα
υποβληθούν κατά την φάση του διαγωνισμού ή μεταγενέστερα από τον Ανάδοχο της μελέτης; Αν
υποβληθούν στα πλαίσια του διαγωνισμού θα συνυπολογισθούν στις 60 σελίδες που ορίζεται ως ο
μέγιστος αριθμός σελίδων για το σύνολο της τεχνικής προσφοράς (άθροισμα σελίδων τεχνικής
έκθεσης ,μεθοδολογίας και στοιχείων τεκμηρίωσης των άρθρων 20.2.δ και 20,2.ε ) ;
Απάντηση
Α) Ναι τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα Ι, θα
υποβληθούν κατά την φάση του διαγωνισμού.
Β) Δεν θα συνυπολογισθούν στις 60 σελίδες που ορίζεται ως ο μέγιστος αριθμός σελίδων για
το σύνολο της τεχνικής προσφοράς.
Ερώτημα 4
Στο « Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) ,Μέρος ΙΙ –Α. Πληροφορίες
Σχετικά με το οικονομικό φορέα »:
- Ποιοι θεωρούνται επίσημοι κατάλογοι ή Μητρώα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων τους
οποίους ζητείται να δηλώσουμε ότι είμαστε εγγεγραμμένοι ; Ενδεικτικά αναφέρουμε το ΓΕΜΗ
για τις εταιρείες ,το ΤΕΕ ,το ΤΣΜΕΔΕ ,το Μητρώο Μελετητών .
Πρέπει να αναφέρουμε κάποιο συγκεκριμένο ή όλα εκείνα στα οποία είμαστε εγγεγραμμένοι ;
- Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης τι εννοείται ότι πρέπει να αναφέρουμε τα
Δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους και ποια είναι
αυτά για κάθε ένα από τους προαναφερόμενους Οργανισμούς (ΓΕΜΗ ,ΤΣΜΕΔΕ ,κλπ)
Απάντηση
Α) Επίσημοι κατάλογοι ή Μητρώα εγκεκριμένων οικονομικών φορέων θεωρούνται το
Μητρώο Μελετητών καθώς και όλοι οι παρόμοιοι επίσημοι κατάλογοι η Μητρώα εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων στους οποίους μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι οι οικονομικοί φορείς ή
μπορεί να διαθέτουν ισοδύναμο πιστοποιητικό.
Θα πρέπει να αναφέρονται όλοι οι επίσημοι κατάλογοι που είστε εγγεγραμμένοι.
Β) Οι οικονομικοί φορεις που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους η διαθέτουν
πιστοποιητικό μπορούν,για την εκάστοτε σύμβαση να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο απο την αρμόδια αρχή η το πιστοποιητικό που εκδίδεται απο
τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο η η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Σαν δικαιολογητικά εγγραφής θα αναφέρεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής π.χ για το
μελετητικό πτυχίο το έγγραφο του πτυχίου. Σχετικός αριθμός εγγραφής ή πιστοποίησης θεωρείται ο
αριθμός του Μελετητικού πτυχίου π.χ Α.Μ : ….. και δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η
εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση η κατάταξη στον επίσημο κατάλογο θεωρείται η
τάξη πτυχίου.
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