ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 661/10-3-2017 Αριθ. Απόφ. Δ.Ε.: 4Γ/1-2-2017

Για την προκήρυξη «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα
και Υπηρεσιών (External expertise and services) του έργου με το
ακρωνύμιο TALIA στο πλαίσιο της Πράξης 1751-TALIA “Territorial
Appropriation of Leading-edge Innovation Actions”» που έχει ενταχθεί
στο Πρόγραμμα MED 2014-2020 P.1.1.b παρελήφθησαν μέχρι και
20.3.2017,οι ακόλουθες ερωτήσεις οι οποίες απαντώνται κατωτέρω:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Αναφέρεται ότι «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε
επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);»
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν στη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου πρέπει να
αναφερθεί η εγγραφή του φορέα σε Επιμελητήριο με αναφορά στο ειδικό
επάγγελμα ή δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης;
2. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των ακόλουθων
πεδίων ή εάν θα παραμείνουν κενά στο «Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής» του Εντύπου:
Α: Καταλληλότητα, Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Γ: Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης?
3. Ο προϋπολογισμός του WP2 και συγκεκριμένα για τη διοργάνωση του Διεθνούς
Σεμιναρίου στην Αθήνα το 2018 (Α2.5) περιλαμβάνει υπηρεσίες οργάνωσης και
επικοινωνίας ή/και την κάλυψη των υλικών εξόδων που θα προκύψουν; Για
παράδειγμα, το catering, η γραφική ύλη, κτλ περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο
προϋπολογισμό (17.000,00€, με ΦΠΑ) ή όχι; Αν ναι, τότε για τι capacity (ατόμων)
μιλάμε;
4. Το παράρτημα C3 κάνει αναφορά σε Εγγυητική επιστολή, ενώ δε γίνεται πουθενά
αλλού μέσα στην προκήρυξη τέτοιου είδους αναφορά: χρειάζεται ή όχι;
5. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι επικυρωμένες ή όχι;
6. Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιλαμβάνει κείμενο maximum 20 σελίδων , ποιο
κείμενο είναι αυτό και τι γίνεται αν υπερβαίνει το όριο των 20 σελίδων?
7. Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να
περιέχει, συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς. Υπάρχει μόνο ένα
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα 2
8. Αναφέρεται μόνον εγγυητική καλής εκτέλεσης . Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής?
Αν ναι με τι όρους ?
9. Σχετικά με την εγγυητική καλής εκτέλεσης . Είναι αποδεκτή Εγγυητική του Ταμείου
Παρακαταθηκών ?
10. Ποια είναι η αναθέτουσα αρχή με την οποία θα συμβληθεί ο Ανάδοχος της σύμβασης
και η συγκεκριμένη τι παρακρατήσεις έχει?

11. Ποια είναι τα κριτήρια που έχουν τεθεί στους Ειδικούς Όρους και υπερισχύουν έναντι
εκείνων που έχουν τεθεί σε άλλα σημεία της Σύμβασης.
12. Αναφέρεται ότι υπάρχει η επιφύλαξη του Άρθρου II.3 σε οποιαδήποτε αναφορά στην
Σύμβαση σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου
13. Αναφέρεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι επιμέρους συμβάσεις που προβλέπονται
στο Άρθρο II.13. Σε τι αναφέρονται αυτές?
14. Αναφορικά με το Σύνολο Παροχής Υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ με βάση τον Πίνακα του
Παραρτήματος αυτό ανέρχεται στο ποσό των 48.377,10 €. Από το άθροισμα των
επιμέρους κονδυλίων προκύπτει ότι το Σύνολο Παροχής Υπηρεσιών είναι 48.387,10
€. Παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε ποιο είναι το ορθό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Η ερώτηση αφορά το έντυπο ΤΕΥΔ (“Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης”) που
εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (που είναι ο
αρμόδιος φορέας) με βάση την παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/20161, κατ' αντιστοιχία
με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ.158/2016
Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016). Δεν ζητείται από την προκήρυξη
κάποια προϋπόθεση ή προδιαγραφή. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η συμπλήρωση στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
2. Η ερώτηση αφορά το έντυπο ΤΕΥΔ (“Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης”) που
εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (που είναι ο
αρμόδιος φορέας) με βάση την παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/20161, κατ' αντιστοιχία
με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ.158/2016
Απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016). Δεν ζητείται από την προκήρυξη
κάποια προϋπόθεση ή προδιαγραφή. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η συμπλήρωση στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
3. Ο προϋπολογισμός του WP2 είναι 17.000,00€, με ΦΠΑ (13.709,68€ χωρίς ΦΠΑ). Στην
διακήρυξη σημειώνεται ότι η διοργάνωση του Διεθνούς Σεμιναρίου στην Αθήνα το 2018
(Α2.5) περιλαμβάνει, πέραν των άλλων υπηρεσιών οργάνωσης και επικοινωνίας, και
υπηρεσίες προώθησης, γραμματειακής υποστήριξης, γραφικής ύλης και σεμιναριακού
υλικού, υποστήριξης διαμονής και διατροφής, catering και μετάφρασης διερμηνείας.
Επίσης σημειώνεται ότι ο π/υ του Α2.5 είναι 3.500,00€ με ΦΠΑ (2.822,58€ χωρίς ΦΠΑ).
Το σεμινάριο απευθύνεται στους εταίρους του TALIA καθώς και στους εταίρους έργων
MED που θα ορισθούν από το steering committee ότι θα παρακολουθούνται από το
TALIA στα πλαίσια του Community Building.
4. Δεν απαιτείται Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Γίνεται αναφορά μόνον σε Εγγυητική
Καλής Εκτέλεσης .
5. Δεν απαιτείται επικύρωση ή γνήσιο στις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599.
6. Η υπέρβαση του maximum ορίου των 20 σελίδων του κειμένου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και εξομοιώνεται με αντιπροσφορά ή
εναλλακτική προσφορά και επισύρει τις προβλεπόμενες από την διακήρυξη συνέπειες. Τα
ελάχιστα περιεχόμενα του κειμένου προσδιορίζονται στην προκήρυξη.
7. Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να
περιέχει, συμπληρωμένο τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος.
8. Ίδε απάντηση 4.
9. Είναι αποδεκτή Εγγυητική του Ταμείου Παρακαταθηκών ως Εγγυητική Καλής
Εκτέλεσης.
10. Η αναθέτουσα αρχή με την οποία θα συμβληθεί ο Ανάδοχος της σύμβασης είναι το ΝΠΔΔ
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και έχει τις προβλεπόμενες από τον νόμο
παρακρατήσεις.

11. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί στους Ειδικούς Όρους και υπερισχύουν έναντι εκείνων που
έχουν τεθεί σε άλλα σημεία της Σύμβασης είναι τα αναφερόμενα στο σχετικό κεφάλαιο
της Σύμβασης στη Διακήρυξη.
12. Η επιφύλαξη του Άρθρου II.3 σε οποιαδήποτε αναφορά στην Σύμβαση σχετικά με το
προσωπικό του Αναδόχου αφορά τα Πνευματικά Δικαιώματα.
13. Αναφέρεται στο Άρθρο II.1.3.
14. Το Σύνολο Παροχής Υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10 €.

