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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
ΘΕΜΑ: «Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης
του Οργανισμού , για τη ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσεων επι του
αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη που αφορά ιδιοκτησίες Περιοχής Πικερμίου –
Ραφήνας»
1. Σας γνωρίζουμε τις διευκρινίσεις στα ερωτήματα που μας έχουν
υποβληθεί έως σήμερα:
α. Ερώτηση «1».:
«Ημερομηνία υποβολής, Στη σελ. 6 αναφέρεται ότι η υποβολή της
προσφοράς πρέπει να γίνει μέχρι τις 07.12.2018 ενώ στη σελ. 10 αναφέρεται
ότι υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής στις
10.12.2018. Ποια θεωρείται καταληκτική ημερομηνία υποβολής; Αντίστοιχα
στη σελ. 6 αναφέρεται ότι διευκρινήσεις επί ερωτημάτων δίνονται μέχρι και 4
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Αυτή με ποια από τις 2
παραπάνω ημερομηνίες υπολογίζεται;»
Απάντηση:
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής νοείται η 10 η Δεκ 2018
ενώπιον της επιτροπής και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
διευκρινήσεων νοείται η 6η Δεκ 2018 και ώρα 14:00.
β. Ερώτηση «2»:
«Παράρτηματα Δ και Ε: Στη σελ. 9 περιλαμβάνονται τα
παραρτήματα Δ και Ε, όμως δεν εντοπίζονται στο σώμα του κειμένου. Θα
χορηγηθούν συμπληρωματικά;»
Απάντηση:
Όπως αναφέρεται στην σελ. 27 άρθρο 11, Σύναψη Συμφωνητικού,
«Σχέδιο σύμβασης δεν επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη». Στην σελ.
9 εκ παραδρομής αναφέρονται το Σχέδιο σύμβασης και τα έντυπα
οικονομικών προσφορών.
α. Ερώτηση «3»:
«Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Στη σελ. 10 αναφέρεται η
περιγραφή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. Θα δοθεί κάποιο πρότυπο
ή θα συνταχθεί από τον προσφέροντα;Σε περίπτωση που μόνο κατά την
αποσφράγιση των προσφορών επιθυμεί η Α.Ε. να παρασταθεί ως
εκπρόσωπος της υπάλληλος/εξωτερικός συνεργάτης, θα πρέπει τα στοιχεία
του να αναγραφούν στην αίτηση; Θα πρέπει να διαθέτει κάποια σχετική
εξουσιοδότηση;»
Απάντηση:
Η αίτηση συμμετοχής θα συνταχθεί από τον προσφέροντα,
πιθανόν με την χρήση κάποιου αντίστοιχου πρότυπου. Ο εκπρόσωπος που

-2θα παρασταθεί στην αποσφράγιση θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
σχετική εξουσιοδότηση ενώ δεν κρίνεται απαραίτητο να αναγράφονται τα
στοιχεία του στην αίτηση.
α. Ερώτηση «4»:
«Δικαιολογητικά συμμετοχής: Αναφορά στις σελ. 12 και 16-18. Για
Α.Ε., στο ΤΕΥΔ απαιτείται υπογραφή μόνο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο
(σημείωση σελ. 18) ή από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σελ. 14)
μια και εκεί περιλαμβάνεται η σχετική δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού; Για τις σχετικές υπογραφές απαιτείται γνήσιο υπογραφής;
Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4412/16 (σελ 12) στα δικαιολογητικά
περιλαμβάνεται εγγυητική συμμετοχής (ύψους μέχρι 2%), στις σελ. 16-18
δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Θα χρειαστεί να υποβληθεί εγγυητική
συμμετοχής και, αν ναι, θα χορηγηθεί κάποιο υπόδειγμα;Τα αποδεικτικά
νομιμοποίησης και τα παραστατικά εκπροσώπησης για Α.Ε. (σελ. 12 –
άρθρο 93 του Ν. 4412/16 και σελ. 18) θα πρέπει να υποβληθούν και μαζί με
το ΤΕΥΔ εντός του φακέλου των δικαιολογητικών ή μόνο μα την
κατακύρωση; Αντίστοιχα ως αποδεικτικά εμπειρίας και των ετών άσκησης
επαγγέλματος των συμμετεχόντων και της σύνθεσης του συμμετέχοντος της
εταιρείας που θα πρέπει να υποβληθούν εντός του φακέλου των
δικαιολογητικών συμμετοχής (σελ. είναι επαρκή τα παρακάτω;
1.
Μελετητικά πτυχία εταιρείας όπου συμμετέχουν δασολόγος
δεκαετούς εμπειρίας και τοπογράφος δεκαπενταετούς εμπειρίας.
2.
Βεβαιώσεις εμπειρίας για το δασολόγο και το τοπογράφο
που εκδόθηκαν τόσο από την εταιρεία στο πλαίσιο έργων που υλοποίησε η
εταιρεία με τη συμμετοχή των παραπάνω όσο και από άλλους φορείς,
τιμολόγια, συμβάσεις ανάθεσεις κλπ
3.
Βιογραφικά σημειώματα
4.
Βεβαιώσεις ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ περί ασκήσεως επαγγέλματος
5.
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών για συναφή έργα»
Απάντηση:
Επαρκεί η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν
εξουσιοδότησης, που να προκύπτει από σχετικό πρακτικό του ΔΣ. Σύμφωνα
με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016 «Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών πλαίσιο, δυναμικού
συστήματος αγοράς ή σε συνοπτικό διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται
στα έγγραφα της σύμβασης».
Όλα τα δικαιολογητικά, αποδεικτικά,
παραστατικά ή όποια άλλα έγγραφα απαιτούνται από την διακήρυξη θα
κατατεθούν κατά την υποβολή του συνολικού φακέλου,ή εναλλακτικά να
υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση και να προσκομιστούν κατά την
κατακύρωση.Τα δικαιολογητικά που περιγράφεται ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της διακήρυξης.
α. Ερώτηση «5»:
«Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Σελ. 62): Στις σελ. 62-64
περιλαμβάνονται 8 ομάδες αντιρρήσεων ενώ στον πίνακα της σελ. 65
λιγότερες. Θα πρέπει να γίνει αναφορά στην τεχνική προσφορά και να
δοθούν τιμές για τις 8 ομάδες των δελ. 62-64 ή για τις ομάδες του πίνακα της
σελ. 65;»
Απάντηση:
Θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τον «Πίνακα Προσφοράς»
που περιλαμβάνεται στην Τεχνική Περιγραφή – ΕΣΥ στην σελ 66
της
διακήρυξης.

-32. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.
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