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ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης)
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 14189/10.05.2022 έγγραφο.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : Στα κριτήρια επιλογής της Διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 22.Δ του
τεύχους της Διακήρυξης, για την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα του οικονομικού
φορέα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον στελέχωση από δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ Βαθμίδας και δύο
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ Βαθμίδας για την κατηγορία έργων στην οποία υπάγεται το προς
δημοπράτηση έργο, δηλαδή κατηγορία Υδραυλικών έργων.
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το εάν η στελέχωση του οικονομικού φορέα από
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ Βαθμίδας και Μ.Ε.Κ. Γ’ Βαθμίδας όχι μόνο κατηγορίας Υδραυλικών
έργων αλλά και κατηγορίας Υδραυλικών υπό πίεση έργων, ίδιας βαθμίδας (Δ’ και Γ’
αντίστοιχα) και υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται στην
κατηγορία των Υδραυλικών Έργων και είναι εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία
των Υδραυλικών Έργων, είναι αποδεκτή προς κάλυψη της απαιτούμενης από την Διακήρυξη
Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας αυτού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Διευκρινίζεται ότι, η στελέχωση οικονομικού φορέα από τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ Βαθμίδας και
Μ.Ε.Κ. Γ’ Βαθμίδας όχι μόνο κατηγορίας Υδραυλικών έργων αλλά και κατηγορίας
Υδραυλικών υπό πίεση έργων, ίδιας βαθμίδας (Δ’ και Γ’ αντίστοιχα) και υπό την
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται στην κατηγορία των Υδραυλικών
Έργων και είναι εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.Ε.Π. στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων, είναι
αποδεκτή προς κάλυψη της απαιτούμενης από την Διακήρυξη Τεχνικής και Επαγγελματικής
Ικανότητας αυτού.
Ωστόσο με δεδομένο ότι, με την διευκρίνιση αυτή παραδεκτά ερμηνεύεται όρος της
διακήρυξης κατά τρόπο που απολήγει ενδεχομένως σε ευρύτερο κύκλο ενδιαφερόμενων να
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οικονομικών φορέων, προς όφελος του ανταγωνισμού, θα
αξιολογηθεί η πιθανότητα χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : Σύμφωνα με την παράγραφο 24.3 του τεύχους της Διακήρυξης παρουσιάζονται ρητώς όλα
τα επί ποινή αποκλεισμού στοιχεία – παραδοτέα που πρέπει να περιέχει ο υποφάκελος της
Τεχνικής Προσφοράς. Παρόλα αυτά, στο άρθρο 5, παράγραφος 6 του τεύχους της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων, ζητείται από τους διαγωνιζόμενους να εκπονήσουν και να
υποβάλλουν στις Τεχνικές τους Προσφορές το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου.
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε πως η παραπάνω απαίτηση υποβολής του
Προγράμματος Ποιότητας Έργου στο στάδιο του Διαγωνισμού, έχει συμπεριληφθεί εκ
παραδρομής στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και πως απαιτείται στην
φάση του Διαγωνισμού η υποβολή μόνο των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο
24.3 του τεύχους της Διακήρυξης. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε όπως
χορηγήσετε επιπλέον χρόνο για την εκπόνηση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιβεβαιώνουμε ότι, εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ.6 της Ειδικής Συγγραφής
Υποχρεώσεων η εκπόνηση και υποβολή Προγράμματος Ποιότητας Έργου ως μέρος των
Τεχνικών Προσφορών. Ο υποφάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα
αναφερόμενα στο άρθρο 24.3 της Διακήρυξης.

Εκ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

