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Θέμα: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με ΑΔΑΜ 19PROC004442718 2019-02-11 

Σχετ. : Το με αρ. 987/15-02-2019 έγγραφο ερώτημα. 

 
Για τη με αρ. 851/11.02.2019 διακήρυξη (19PROC004442718) τέθηκαν τα ακόλουθα 

ερωτήματα και παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις: 

 

1. Ερώτημα: Στο Άρθρο 7.1 αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Το Τεχνικό 

Επιμελητήριο (ΤΕΕ) εντάσσεται σε αυτά; 

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 7.1 της υπ’ αριθ. 851/11.02.2019 διακήρυξης «Οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, δηλαδή παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών… Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο.». Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο των διπλωματούχων μηχανικών των οποίων οι επαγγελματικές 

δραστηριότητες είναι εν γένει συναφείς με το αντικείμενο των προς παροχή 

υπηρεσιών και ως εκ τούτου αποτελεί Επαγγελματικό Επιμελητήριο που πληροί τους 

όρους της διακήρυξης. 
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2. Ερώτημα: Στο Άρθρο 7.3 αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 

διαθέτουν ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο. Καλύπτεται το κριτήριο αυτό από μέλος 

της Ομάδας έργου, ο οποίος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας που διαθέτει το 

εν λόγω πιστοποιητικό; 

Απάντηση: Ο νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας δεν ταυτίζεται με το νομικό πρόσωπο 

της εταιρίας που διαθέτει το ISO και ως εκ τούτου δεν πληρούται ο σχετικός όρος της 

διακήρυξης. 

3. Ερώτημα: Πόση είναι η διάρκεια του έργου; Σε πόσες συναντήσεις έργου θα 

παραστεί ο Ανάδοχος και σε ποιες περιοχές θα πραγματοποιηθούν; Τα στοιχεία αυτά 

έχουν σημασία τόσο στη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος όσο και στην εκτίμηση 

των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Απάντηση: Ο ανάδοχος θα παραστεί σε όλες τις συναντήσεις, όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η χρονική 

έναρξη του Έργου είναι η 10η Οκτωβρίου 2018, με διάρκεια υλοποίησης 24 μηνών 

και δυνητική πιθανότητα παράτασης. 

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή διαπίστωσε σφάλματα εκ παραδρομής στο κείμενο της 

διακήρυξης τα οποία και διορθώνονται ως ακολούθως: 

α. Στη σελίδα 19, άρθρο 11.2. της διακήρυξης ο τύπος υπολογισμού είχε εκ παραδρομής 

αναγραφεί εσφαλμένα και διορθώνεται ως ακολούθως: 

Βτ = (σ1 * ΒΚ1) + (σ2 * ΒΚ2) + (σ3* ΒΚ3) + (σ4* ΒΚ4) 

β. Στη σελίδα 20, άρθρο 11.2.4. της διακήρυξης ο τύπος υπολογισμού είχε εκ παραδρομής 

αναγραφεί εσφαλμένα και διορθώνεται ως ακολούθως: 

                  Bτi                       ΜΙΝκ 

Βi = 0,85 ---------- + 0,15 --------------- 

                   ΜΑΧτ                  Βκi 

 

Το παρόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα για την ενημέρωση των υποψήφιων 

αναδόχων. 

       Μ.Ε.Υ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 
Χαρούλα Δροσοπούλου 



   

 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Γενικού Διευθυντή 

 Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

 Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

 Μέλη της επιτροπής διαγωνισμού  
 


		2019-02-21T13:38:02+0200




