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ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές πληροφορίει; και διευκρινίσεις (παρ. 2.3 άρθρου 2 της Διακήρυξης)

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΑΠ ΑΕ 9636/19-05-2020 αίτημα οικονομικού φορέα

ΕΡΩΤΗΜΑ : Παρακαλώ ενημερώσετε μας για τα εξής: στην σελ. 28 της διακήρυξης στο άρθρο 20.3 στ
ανανράφεται : * κατάσταση με τους μελετητές και εμπειρία αυτών (1) Η εμπειρία τους
αποδεικύεται με βιογραφικά σημειώματα; *κατάσταση μελετών φραγμάτων και πιστοποιητικά
*κατάσταση υπηρεσιών συμβούλου φρανμάτων και πιστοποιητικά. Αυτή η παράνραφοτ
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά μας όπως καταλάβαμε. (2) Προφανώτ δεν προσμετράται στις
50 σελίδες (τεχνική Έκθεση + Πρόταση Μεθοδολογίας + Έκθεση Καθηκόντων, Πίνακας Συνοχής και
Οργανόγραμμα) και είναι εκτός αυτής της αρίθμησης; (3) οι εξωτερικοί συνεργάτες - ειδικοί
σύμβουλοι αποδεικνύουν την συνεργασία τους μαζί μας με Υπεύθυνη δήλωση που
προσυπονράφουν ή με απλή υπεύθυνη δήλωση δική τους και δική μας; (4) οι παρ. 19.2 (οικ. και
χρημ. επάρκεια) και 19.4 πιστοποιητικά 150 απλά ανανράφονται στο Ε5ΡΟ και τα υποβάλλει μόνο ο
προσωρινός ανάδοχος; Δεν υπάρχει δηλαδή η υποχρέωση να τα υποβάλλουμε τώρα με την
προσφορά μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Απαντώντας στα ερωτήματα σας, σας ενημερώνουμε ότι

(1) Στην κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μελετητών που θα υλοποιήσουν την Παροχή των
Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, θα αναφέρεται η εμπειρία του
καθενός, αλλά δεν θα συνοδεύεται από βιογραφικά σημειώματα.

(2) Ναι, η κατάσταση των μελετών που έχει εκπονήσει ο οικονομικός φορέαι; και η κατάσταση των
συμβάσεων που έχει συνάψει ο οικονομικός φορέατ για την παρακολούθηση της κατασκευής
φράνματοτ, που αναφέρονται στο άρθρο 20.3 στ της Διακήρυξης υποβάλλεται μαζί με την
Τεχνική Προσφορά. Οι καταστάσεις αυτές δεν προσμετρούνται στις 50 σελίδες που πρέπει να
έχει η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
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παραρτημάτων αυτών), καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα δ) και ε) σημεία του
άρθρου 20.3 της Διακήρυξης.

(3) Εξωτερικοί συνεργάτες που δηλώνονται για την πλήρωση κριτηρίων ποιοτική; επιλογής
και οι οποίοι δεν απασχολούνται αποκλειστικά στον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή με
σχέση εξάρτησης, αποτελούν τρίτους οικονομικούς φορείς, κατά την έννοια του άρθρου
19.5 της Διακήρυξης και του άρθρου 307 του Ν. 4412/2016.

(4) Τα αποδεικτικά μέσα των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 19.2 (οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια) και 19.4 (Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης) της Διακήρυξης θα δηλώνονται στο ΕΕΕΣ και θα τα
υποβάλλει ο προσωρινός ανάδοχος. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να τα υποβάλλουν, εάν αυτό
απαιτηθεί για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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