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Ενηµέρωση 04/08/2015 

  

 

Σε σχέση µε ερωτήσεις που τέθηκαν από υποψήφιους παραθέτουµε τις κάτωθι 
διευκρινήσεις :  

  

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση Νο 1:  Ως προς τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες/ ελάχιστες 

προϋποθέσεις συµµετοχής (παρ. 1.2 προκήρυξης διαγωνισµού), παρακαλώ όπως, 

µας διευκρινίσετε αν απαιτούνται τα σχετικά προβλεπόµενα χαρακτηριστικά να 

συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου (εργολάβου/κατασκευαστή) ή αν αρκεί 

ο συνεργάτης (προµηθευτής) του υποψηφίου να φέρει κάποιες από τις 

προϋποθέσεις, τις οποίες δεν διαθέτει ο ίδιος ο υποψήφιος. Και συγκεκριµένα: Η 

έλλειψη της πιστοποίησης ISO 9001 στο πρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου 

καλύπτεται από το γεγονός ότι ο συνεργάτης /προµηθευτής (που θα συνεργαστεί 

µαζί του στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου) τα διαθέτει ;  

1.a Συµπερασµατικά, η συµµετοχή του προµηθευτή στην υποβολή της 

προσφοράς από κοινού µε τον εργολάβο κρίνεται αναγκαία στις ανωτέρω 

περιπτώσεις;  

 

Απάντηση : Καλύπτεται µόνον στη περίπτωση που συµµετέχει στην ένωση, 

δηλαδή υποβάλει την προσφορά µαζί µε τον εργολάβο κατασκευαστή και οι δύο 

µαζί αποτελούν τον υποψήφιο «ανάδοχο». 

1.a Κρίνεται αναγκαία εάν ο συµµετέχων δεν µπορεί από µόνος του, δεδοµένου 

ότι δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν διαθέτει την απαιτούµενη 

εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1.2 της 

∆ιακήρυξης. 

 

 

Ερώτηση Νο 2:  Ως προς την νοµική µορφή των συµµετεχόντων (παρ.1.1 

προκήρυξης διαγωνισµού) παρακαλούµε για τις ακόλουθες διευκρινίσεις: 

2.a  Ένωση φορέων νοείται ως ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων 

συµβαλλοµένων µεταξύ τους µε ένα απλό ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας 

(χωρίς περαιτέρω υποχρέωση δηµοσιότητας πχ Επιµελητήρια, ΓΕΜΗ, ∆.Ο.Υ.) για 

την υποβολή προσφοράς και εκτέλεσης του προκηρυσσόµενου έργου;  



 

2.b Στην περίπτωση αυτή, οι ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικού περιεχοµένου 

δύναται να συντρέχουν σε ένα µόνο επιµέρους φορέα ή ορισµένες απαιτείται να 

απαντώνται σε όλους τους φορείς της ένωσης ;  

2.c Εφόσον η ένωση φορέων αναδειχθεί ανάδοχος, απαιτείται να λάβει νοµική 

προσωπικότητα και αν ναι µε ποιο τρόπο θα γίνει αυτό;  

 

2.d Περαιτέρω, η τιµολόγηση θα γίνεται συγκεντρωτικά από την ένωση ή θα 

τιµολογεί κάθε επιµέρους φορέας ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής που θα έχει 

συµφωνηθεί στο ιδιωτικό συµφωνητικό;  

 

 

Απάντηση:  

2.a Για την υποβολή της προσφοράς µπορεί µε την υπογραφή ενός ιδιωτικού 
συµφωνητικού να συµβληθούν οι φορείς (Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα)  για την 
εκτέλεση του έργου όµως, εξαρτάται τι θα αποφασίσει η Αναθέτουσα Αρχή κατά 
την υπογραφή της σύµβασης, (Βλ. κατωτέρω), εάν δηλαδή η ένωση θα απαιτηθεί 
να πάρει συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
 
2.b Στην περίπτωση των Ενώσεων ή Κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών να 
διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1.2 της ∆ιακήρυξης. 
 
2.c Οι Ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη Νοµική Μορφή 
κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς. Υποχρεούνται όµως να το 
πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της 
Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Εξαρτάται από το νοµικό σχήµα που θα επιλεγεί να συστήσουν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
2.d Εξαρτάται αυτό από τη νοµική µορφή που θα λάβει η ένωση των φορέων. 
Εάν θα έχει  νοµική προσωπικότητα, θα τιµολογείται η Ένωση. Εάν δεν έχει, κάθε 
ένας φορέας ξεχωριστά , σύµφωνα µε τη συµµετοχή του στο έργο η οποία και θα 
αποδεικνύεται από ένα ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας. 


