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Αίηημα 1.
ηελ §16.7 ζει. 47 ηεο πξνθήξπμεο αλαθέξεη “ Σηην ενόηηηα αςηή ο διαγυνιζόμενορ ππέπει να
αποδείξει, επί ποινή αποκλειζμού, όηι ζηην πποηεινόμενη ομάδα έπγος διαθέηει επιζηημονικό
πποζυπικό με μόνιμη ζσέζη επγαζίαρ με ηον ςποτήθιο ανάδοσο, ηο οποίο θέπει ηιρ επιζηημονικέρ
ειδικόηηηερ από κάθε επιζηημονικό πεδίο ενδιαθέπονηορ ηος παπόνηορ έπγος”, και ζηην ζελ. 49 §3
αναθέπει “Πίνακα ηυν ςπαλλήλυν / μόνιμυν ζηελεσών / εξυηεπικών ζςνεπγαηών ηος
διαγυνιζόμενος πος ζςμμεηέσοςν ζηην Ομάδα Έπγος, ζύμθυνα με ηο ακόλοςθο ςπόδειγμα:”.
Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε καο αλ ε νκάδα έξγνπ πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα απνηειείηαη
από ζηειέρε πνπ έρνπλ κόληκε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή αλ ζηελ ζύλζεζή ηεο
κπνξεί λα έρεη θαη εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο.
Απάνηηζη:
Η ύπαξμε κόληκσλ ζηειερώλ/ππαιιήισλ ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ
είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο απόδεημεο θαηνρήο ηεο ηερλνγλσζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Η κε ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο απαίηεζεο επη ζύξεη ηελ πνηλή ηνπ
απνθιεηζκνύ (όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε). Πέξα από ην κόληκν
πξνζσπηθό, ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδόρνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη εμσηεξηθνί
ζπλεξγάηεο, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ αθνινπζνύληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη
από ην αλαιπηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο.
Αίηημα 2.
ηελ ζει 50 ηεο δηαθήξπμεο, ζηελ παξάγξαθν Δηδηθή ηερλνγλσζία, ππάξρεη αλαθνξά ζε απαίηεζε
...έρεη νινθιεξώζεη, ζπλαθή έξγα πνπ θαιύπηνπλ αζξνηζηηθά όινπο ηνπο αλσηέξσ ηνκείο...
Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε ηη αθξηβώο ζεκαίλεη ν όξνο ...αζξνηζηηθά όινπο ηνπο αλσηέξσ ηνκείο...,
ελδεηθηηθά: 1.Σνπιάρηζηνλ έλα έξγν αλά ηνκέα (3 ηνκείο) 2. Σνπιάρηζηνλ 3 έξγα αζξνηζηηθά από
νπνηνδήπνηε από ηνπο ηξείο ηνκείο 3. Σν ζύλνιν ηεο νηθνλνκηθήο άμηαο ησλ έξγσλ λα θαιύπηεη ην
πνζό ηεο δηαθήξπμεο
Απάνηηζη:
Να θαιύπηεη έλα έξγν αλά ηνκέα (απηό ζεκαίλεη ε έθθξαζε «όινπο ηνπο αλσηέξσ
ηνκείο») θαη αζξνηζηηθά ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή ηερληθήο
επάξθεηαο.
Αίηημα 3.
ηελ ζει 51 ηεο δηαθήξπμεο, ζηελ παξάγξαθν Δπαξθήο ζηειέρσζε - Γνκή θαη νξγάλσζε νκάδαο
έξγνπ, ππάξρεη αλαθνξά ζε απαίηεζε γηα επηζηεκνληθό πξνζσπηθό κε “...κόληκε ζρέζε
εξγαζίαο...”
Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε ηη αθξηβώο ζρέζε πξέπεη λα έρεη ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό κε ηνλ
νηθνλνκηθό θνξέα, ελδεηθηηθά : 1)ύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ ΙΚΑ, 2)ύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ
ΙΚΑ, 3)Γήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα πξόζιεςε ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο κε
νξηζκέλνπ/ανξίζηνπ ρξόλνπ, 4)Τπεύζπλε δήισζε/δέζκεπζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ πεξί
ζπλεξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Απάνηηζη:
Απηό ζεκαίλεη πσο ε νκάδα έξγνπ κπνξεί λα απαξηίδεηαη από επηζηεκνληθό πξνζσπηθό,
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ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν είηε αμέζως, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ανξίζηνπ ρξόλνπ, είηε εμμέζως, δειαδή ην πξνζσπηθό λα ζπλδέεηαη κε θνξέα, κε ηνλ νπνίν ν
αλάδνρνο πξόθεηηαη λα ζπλεξγαζζεί/ζπκβιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

Αίηημα 4.
Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε καο ηνλ θαηάινγν ησλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ
ζηε ζπκκεηνρή ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ΝΠΓΓ, θαζόζνλ ζην παξάξηεκα IV ηεο πξνθήξπμεο δελ
γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά παξά κόλν ζε εηαηξίεο θαη θπζηθά πξόζσπα.
Απάνηηζη:
Η αλαθεξόκελεο ζηε δηαθήξπμε πεξηπηώζεηο λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ είλαη
ελδεηθηηθέο. Γηα ηα ΝΠΓΓ θαη γηα θάζε άιιε κνξθή έλσζεο κε λνκηθή πξνζσπηθόηεηα,
κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηεο πεξίπησζεο 4 ηεο παξαγξάθνπ 16.5. πγθεθξηκέλα, γηα ηα ΝΠΓΓ
πξέπεη λα θαηαηεζνύλ εθείλα ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηα νπνία απνδεηθλύνπλ όηη:
Α) Έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνύλ λόκηκα
Β) Πνηα πξόζσπα είλαη νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπο, νη νπνίνη θαη ηα δεζκεύνπλ κε
ηελ ππνγξαθή ηνπο.
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