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ΘΕΜΑ: Συγκεντρωτικός πίνακας διευκρινήσεων επί της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης
ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την
επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου
προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας» (με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195).
ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.
4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος (με
ΑΔΑΜ: 19PROC006103873 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195).
Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης μας (με
ΑΔΑΜ: 19PROC006103873 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83195) σχετικά με διευκρινίσεις που δόθηκαν σε
απάντηση των ερωτημάτων/ αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν από οικονομικούς
φορείς μέσω της φόρμας «Επικοινωνίας» στο δικτυακό τόπο του υπ. αρ. 83195 διαγωνισμού στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όλα τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά και τις απαντήσεις που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της φόρμας
«Επικοινωνίας» στο δικτυακό τόπο του υπ. αρ. 83195 διαγωνισμού.
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ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ: Αίτηση για παροχή διευκρινήσεων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 22/01/2020 12:16:05
ΕΡΩΤΗΜΑ:
«Στη Διακήρυξη του έργου με τίτλο: «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου
προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας», στην ενότητα 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης (σελ.
36-38) αναφέρεται ότι αξιολογείται μόνο η πρόταση διοργάνωσης εκδήλωσης, ενώ, και στην
ενότητα 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά (σελ. 42-43) επίσης αναφέρεται πως θα
αναπτυχθεί/παρουσιαστεί μόνο «Ενδεικτική πρόταση υλοποίησης σημαντικής ενημερωτικής
εκδήλωσης/ προβολής επιτευγμάτων».
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται ή όχι, να περιλαμβάνονται στην Τεχνική
Προσφορά, η ανάλυση και παρουσίαση προτάσεων υλοποίησης και των υπολοίπων
επικοινωνιακών ενεργειών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου (όπως
στρατηγική και μεθοδολογία media plan, προτάσεις σεναρίων video, συμμετοχή στη ΔΕΘ,
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Newsletter κλπ.).»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 24/01/2020 16:07:22
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πράγματι, η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει «Ενδεικτική πρόταση
υλοποίησης σημαντικής ενημερωτικής εκδήλωσης/ προβολής επιτευγμάτων», όπως
αναφέρεται και αναλύεται στο τεύχος διακήρυξης. Ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνονται στην
Τεχνική Προσφορά «η ανάλυση και παρουσίαση προτάσεων υλοποίησης και των υπολοίπων
επικοινωνιακών ενεργειών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου (όπως
στρατηγική και μεθοδολογία media plan, προτάσεις σεναρίων video, συμμετοχή στη ΔΕΘ,
Newsletter κλπ.)», όπως αναφέρεται στο ερώτημα. Συνεκδοχικά, θα αξιολογηθεί το
περιεχόμενο της συγκεκριμένης αυτής Τεχνικής Προσφοράς, με τα κριτήρια και τη
διαδικασία που περιγράφονται στις σελίδες 36 έως 38 του αναλυτικού τεύχους διακήρυξης.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι «[…] η σημαντική αυτή εκδήλωση θα περιλαμβάνει συνδυασμό
των ενεργειών όλων των κατηγοριών που περιγράφονται στο αντικείμενο του παρόντος
έργου, στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος, εξαιρουμένης της χρήσης διαφημιστικής καμπάνιας σε
συμβατικά ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος) […]», ενώ «[…] Η Τεχνική Προσφορά θα
περιλαμβάνει επίσης το σύνολο των δημιουργικών εργασιών που θα παραχθούν και θα
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της σημαντικής εκδήλωσης, σε όλες τις εφαρμογές τους
(για το σύνολο των παραγωγών) […]», όπως διευκρινίζεται στο αναλυτικό τεύχος
διακήρυξης, στις σελίδες 42 και 43.
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ: Αίτηση διευκρινήσεων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 29.01.2020, 16:42:16
ΕΡΩΤΗΜΑ:
«Στη διακήρυξη σας 7444/17.12.2019 αναφέρετε στη παράγραφο 2.2.5 ότι ζητείται μέσος
ετήσιος κύκλος εργασιών για τα έτη 2016, 2017, 2018 ενώ στην παράγραφο 2.2.6 για την
τεχνική και οικονομική επάρκεια του προσφέροντος ότι οι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν
υλοποιήσει και ολοκληρώσει έργα κατά την τελευταία τριετία (2017-2019). Ερωτάται η
υπηρεσία εάν τα υλοποιημένα έργα του 2016 δύνανται να περιληφθούν στη εμπειρία της
εταιρίας.»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 03.02.2020 15:53:01
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στο αναλυτικό τεύχος της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης, στο άρθρο 2.2.6 «Τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα» (σελ. 21 -22) αναφέρονται τα εξής:
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης απαιτείται:
α) Οι οικονομικοί φορείς, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017-2019), να έχουν
υλοποιήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα (1) ή και περισσότερα έργα, που να
καλύπτουν συνολικά τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:…..»
Στο αναλυτικό τεύχος της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης, στο άρθρο 2.2.9.2
«Αποδεικτικά μέσα» και συγκεκριμένα στην ενότητα «Β.4. Απόδειξη τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας» (σελ. 29) αναφέρονται τα εξής:
«Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Β.4.1. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συναφών έργων με το
προκηρυσσόμενο, τα οποία υλοποίησαν και ολοκλήρωσαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας
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τριετίας (2017-2019), στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας,
του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου
σε αυτό…».
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 75 «Κριτήρια επιλογής»
του Ν. 4412/2016 (Α’147/08.08.2016), όπως ισχύει, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
ορίζουν τις απαιτήσεις για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα και να αναφέρουν στην
προκήρυξη της σύμβασης τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής που μπορεί να
εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.
Επίσης, στο Παράρτημα XII «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, στο «Μέρος II: Τεχνική ικανότητα» στην περίπτωση
α.ii), αναφέρονται τα αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού
φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 75 του νόμου.
Συνεπώς, σύμφωνα με τους όρους της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης, τους όρους του
άρθρου 75 και του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, εάν ο
οικονομικός φορές έχει υλοποιήσει συναφή έργα με το προκηρυσσόμενο που
ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017-2019), τότε δύναται να
συμπεριληφθούν στον κατάλογο της παραγράφου Β.4.1. για την απόδειξη της τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.6. της Διακήρυξης.
Τα έργα που υλοποιούνταν το 2016 και ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της τριετίας
2017-2019, δύνανται να συμπεριληφθούν στη εμπειρία της εταιρίας.
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ: Ερώτημα για διαγωνισμό 7444/17-12-2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 03/02/2020 10:13:37
ΕΡΩΤΗΜΑ:
«Ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα έργου του φυσικό
πρόσωπο το οποίο είναι στέλεχος ή εταίρος ή διαχειριστής άλλης εταιρίας ή και συνδυασμός
των προηγούμενων. Το πρόσωπο αυτό θα αναλάβει τη διαχείριση (project management)
συγκεκριμένων ενεργειών του έργου λειτουργώντας αποκλειστικά συμβουλευτικά. Σε αυτή
την περίπτωση τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσει για να είναι έγκυρη η
συμμετοχή του στην ομάδα έργου;»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 05/02/2020 18:58:28
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον το φυσικό πρόσωπο (το οποίο είναι στέλεχος ή εταίρος ή διαχειριστής άλλης
εταιρίας ή και συνδυασμός των προηγούμενων)
 θα συμπεριληφθεί στην τουλάχιστον δεκαμελή ομάδα έργου του οικονομικού
φορέα που υποβάλλει την προσφορά, όπως η ομάδα περιγράφεται στην παράγραφο
β. του άρθρου 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» (σελ. 22) του
αναλυτικού τεύχους της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης, και
 θα καλύψει τουλάχιστον ένα από τα θεματικά αντικείμενα που αναφέρονται στην
παράγραφο β3. του άρθρου 2.2.6, και θα συμπεριληφθεί στον «Πίνακα με την
προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου» της παραγράφου Β.4.3.1. του
άρθρου 2.2.9.2, με αναφορά των βασικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που θα
αναλάβει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου (σχετικά με το θεματικό
αντικείμενο),

τότε θεωρείται ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στηρίζεται στην τεχνική ικανότητα
τρίτων ως προς την ικανοποίηση της απαιτούμενης τεχνικής και επαγγελματικής
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ικανότητας της παραγράφου β. του άρθρου 2.2.6 της Διακήρυξης.
Εφόσον όλες οι απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματική ικανότητας της ομάδας έργου
καλύπτονται από τουλάχιστον δεκαμελή ομάδα έργου του οικονομικού φορέα που
υποβάλλει την προσφορά και το φυσικό πρόσωπο είναι πλέον των δέκα μελών της ομάδας
έργου, δεν θεωρείται στήριξη στην τεχνική ικανότητα τρίτων για την ικανοποίηση της
απαίτησης της παραγράφου β. του άρθρου 2.2.6 της Διακήρυξης. Για το φυσικό πρόσωπο θα
υποβληθούν μόνο τα στοιχεία των σημείων 2 (βιογραφικό σημείωμα) και 3 (Υπεύθυνη
Δήλωση) της παραγράφου Β.4.3.2. του άρθρου 2.2.9.2.
Στην περίπτωση του ερωτήματός σας, τρίτος φορέας θεωρείται το νομικό πρόσωπο που
παραχωρεί το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι στέλεχος ή εταίρος ή διαχειριστής αυτού ή
και συνδυασμός των προηγούμενων.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.2.8 «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» του
αναλυτικού τεύχους της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης,
«Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (του άρθρου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (του άρθρου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους όλους τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σημείο γ) του άρθρου 2.2.9.1 «Προκαταρκτική απόδειξη
κατά την υποβολή προσφορών» του αναλυτικού τεύχους της υπ. αρ. 7444/17.12.2019
Διακήρυξης,
«γ) Όταν ο οικονομικός φορέας, συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες
τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8, πρέπει να μεριμνά ώστε να υπάρχει μαζί με το δικό του
ΕΕΕΣ και χωριστό ΕΕΕΣ δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από έκαστο από τους
τρίτους φορείς στους οποίους στηρίζεται.»

Στην παράγραφο «Β.4.3. Δικαιολογητικά για τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της
προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας Έργου» του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα»
της σχετικής Διακήρυξης, περιγράφονται τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο
προσωρινός ανάδοχος για την Ομάδα έργου.
Στην παράγραφο «Β.9. Απόδειξη στήριξης στην ικανότητα τρίτων» του άρθρου 2.2.9.2 της
σχετικής Διακήρυξης, περιγράφονται τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο προσωρινός
ανάδοχος στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8 της σχετικής Διακήρυξης.
Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας
στην περίπτωση που επιθυμεί να στηριχθεί στην ικανότητα άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8, επισημαίνεται ότι πρέπει να μεριμνήσει για την έγκαιρη απόκτηση των
πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας και από τους
τρίτους φορείς, τα οποία να ισχύουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, όσο
και κατά την ημέρα υποβολής των αποδεικτικών μέσων, σύμφωνα με την παράγραφο
Β.9.3. του άρθρου 2.2.9.2 της σχετικής Διακήρυξης.

Συνεπώς, σύμφωνα με τους όρους της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης, στην περίπτωση
που ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να συμπεριλάβει στην τουλάχιστον δεκαμελή ομάδα
έργου του ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι στέλεχος ή εταίρος ή διαχειριστής άλλης
εταιρίας ή και συνδυασμός των προηγούμενων, θα πρέπει να υποβάλει για το νομικό
πρόσωπο, στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, όλα τα προαναφερόμενα
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δικαιολογητικά για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του παραχωρούμενου φυσικού
προσώπου στην ομάδα έργου.
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ: Αίτηση για παροχή διευκρινήσεων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 03/02/2020 14:50:50
ΕΡΩΤΗΜΑ:
«Στη Διακήρυξη του έργου με τίτλο: «Εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου
προγράμματος πληροφόρησης και επικοινωνίας», στην ενότητα 2.2.2. ζητείται εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού 31.691 € (τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός
ευρώ), δηλαδή σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύμβασης.
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν γίνονται αποδεκτές δύο (2) εγγυητικές επιστολές από
διαφορετικά Πιστωτικά ιδρύματα από έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα οι οποίες θα
αθροίζουν το σύνολο του ποσού που απαιτείται από την προκήρυξη.»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 06/02/2020 15:38:43
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.1.5 «Εγγυήσεις» του αναλυτικού τεύχους της
υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης:
«1. Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.»
Επίσης, ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης είναι υποχρεωμένος βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας να καταθέσει
«Εγγύηση συμμετοχής». Σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016:
«3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄
και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού…»
Στη σχετική ανωτέρω διάταξη του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 δεν απαγορεύεται η παροχή
εγγυήσεων ενός συμμετέχοντα οικονομικού φορέα από διαφορετικά Πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα.

5 από 8

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.2.2 «Εγγύηση συμμετοχής» του αναλυτικού
τεύχους της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης:
«2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού 31.691 € (τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός
ευρώ), δηλαδή σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης
και παράτασης της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
IV της διακήρυξης, εφόσον εκδίδεται από Πιστωτικά ιδρύματα.»
Για τη σύνταξη των εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) που εκδίδονται
από Πιστωτικά Ιδρύματα ή από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, ακολουθούνται τα υποδείγματα του Παραρτήματος IV της υπ.
αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης (παραγρ. 4 του άρθρου 2.1.5 της Διακήρυξης) .
Συνεπώς, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης και
του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, γίνονται αποδεκτές δύο (2) εγγυητικές επιστολές από
διαφορετικά Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα, οι οποίες θα υποβληθούν από
έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, εφόσον τα ποσά των εγγυήσεων αθροίζουν στο
σύνολο του προβλεπόμενου ποσού εγγύησης (31.691 €) και το περιεχόμενο των εγγυήσεων
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρα 2.1.5, 2.2.2
και
του υποδείγματος Α του Παραρτήματος IV του αναλυτικού τεύχους της Διακήρυξης.
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ: Ερώτημα για διαγωνισμό 7444/17-12-2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 04/02/2020 19:10:56
ΕΡΩΤΗΜΑ:

«Ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής Έργου, μέλη της 10μελης ομάδας έργου σε πόσα
θεματικά αντικείμενα μπορούν να συμμετέχουν;
Επίσης φυσικό πρόσωπο (άνεργος με την απαιτούμενη προϋπηρεσία ή δημόσιος
υπάλληλος) και όχι εταιρεία που παραχωρεί εργαζόμενος της, το οποίο συμμετέχει στην
ομάδα έργου και καλύπτει ένα θεματικό αντικείμενο, πως αποδεικνύεται η εταιρεία την
στήριξη στην ικανότητα τρίτου;»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 07/02/2020 12:50:30
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σχετικά με το πρώτο σκέλος της ερώτησης σας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
παράγραφο β) του άρθρου 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» (σελ. 22) του
αναλυτικού τεύχους της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης:
«2. Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10) μέλη που θα διαθέτουν
τουλάχιστον τετραετή (4) εμπειρία σε δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας. Στον
αριθμό των μελών προσμετρείται και ο Υπεύθυνος έργου.
3. Κάθε ένα από τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα να καλύπτεται από τουλάχιστον ένα
(1) μέλος της ομάδας έργου που να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) έργα ή
τμήματα έργων σχετικά με το αντικείμενο. Το ίδιο μέλος μπορεί να προσμετρείται σε δύο
(2) το πολύ θεματικά αντικείμενα.»

Συνεπώς, ο Υπεύθυνος Έργου, ο αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου και κάθε μέλος της
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τουλάχιστον δεκαμελής ομάδας έργου του οικονομικού φορέα μπορεί να προσμετρηθεί σε
δύο (2) το πολύ θεματικά αντικείμενα του πίνακα του σημείου 3 της παραγράφου β) του
άρθρου 2.2.6. της Διακήρυξης.
Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας, εφόσον το φυσικό πρόσωπο δεν ανήκει
στο προσωπικό του οικονομικού φορέα που υποβάλλει την προσφορά και
 θα συμπεριληφθεί στην τουλάχιστον δεκαμελή ομάδα έργου του οικονομικού
φορέα που υποβάλλει την προσφορά, όπως η ομάδα περιγράφεται στην παράγραφο
β. του άρθρου 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» (σελ. 22) του
αναλυτικού τεύχους της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης, και
 θα καλύψει τουλάχιστον ένα από τα θεματικά αντικείμενα που αναφέρονται στην
παράγραφο β3. του άρθρου 2.2.6, και θα συμπεριληφθεί στον «Πίνακα με την
προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου» της παραγράφου Β.4.3.1. του
άρθρου 2.2.9.2, με αναφορά των βασικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που θα
αναλάβει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου (σχετικά με το θεματικό
αντικείμενο),

τότε θεωρείται ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στηρίζεται στην τεχνική ικανότητα
τρίτων ως προς την ικανοποίηση της απαιτούμενης τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας της παραγράφου β. του άρθρου 2.2.6 της Διακήρυξης.
Στην περίπτωση του ερωτήματός σας, τρίτος φορέας θεωρείται το φυσικό πρόσωπο,
ανεξαρτήτου είδους απασχόλησης και σχέση εργασίας.
Συνεπώς, ο συμμετέχων οικονομικός φορέας θα υποβάλλει:
 χωριστό ΕΕΕΣ του τρίτου φυσικού προσώπου δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από αυτόν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σημείο γ) του
άρθρου 2.2.9.1 του αναλυτικού τεύχους της Διακήρυξης,
 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του φυσικού προσώπου που θα πρέπει να
συνοδεύεται από έναν κατάλογο σχετικών έργων (σημείο 2 της παραγράφου Β.4.3.2.
του άρθρου 2.2.9.2. της Διακήρυξης)
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου με τα απαιτούμενα
δηλωθέντα στοιχεία (σημείο 3 της παραγράφου Β.4.3.2. του άρθρου 2.2.9.2. της
Διακήρυξης)
 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο Β.9.
«Απόδειξη στήριξης στην ικανότητα τρίτων» του άρθρου 2.2.9.2 της σχετικής
Διακήρυξης, εκτός από αυτά που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα.
Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας
στην περίπτωση που επιθυμεί να στηριχθεί στην τεχνική ικανότητα τρίτου φυσικού
προσώπου, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, επισημαίνεται ότι πρέπει να μεριμνήσει για
την έγκαιρη απόκτηση των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής
ενημερότητας και από το φυσικό πρόσωπο, τα οποία να ισχύουν τόσο κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημέρα υποβολής των αποδεικτικών μέσων,
σύμφωνα με την παράγραφο Β.9.3. του άρθρου 2.2.9.2 της σχετικής Διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει να δηλώσει τη στήριξη στην
ικανότητα τρίτων στο πεδίο Γ της Ενότητας ΙΙ του ΕΕΕΣ.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι η Αναθέτουσα Αρχή της υπ. αρ. 7444/17.12.2019 Διακήρυξης
διαπίστωσε λάθη εκ παραδρομής στο υπόδειγμα με τίτλο «Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» του
αναλυτικού τεύχους της Διακήρυξης (σελίδα 115) και προέβη στην αντικατάσταση του σχετικού
υποδείγματος με το υπ. αρ. 738/05.02.2020 σχετικό έγγραφο του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας.
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Το παρόν έγγραφο
 να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς μέσω της
φόρμας «Επικοινωνίας» στο δικτυακό τόπο του υπ. αρ. 83195 διαγωνισμού στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
 να αναρτηθεί στα συνημμένα έγγραφα στο δικτυακό τόπο του υπ. αρ. 83195 διαγωνισμού
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), και
 να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση www.pepkm.gr και να
συνδεθεί με την διαδικασία του θέματος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε. Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
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Μονάδα Α1΄ ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ

Μονάδα Γ΄ ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ -Φάκελος Έργου ΤΒ με Κωδικό ΟΠΣ 5045311 (Υ/Ε: 1)
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