
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  
για το Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό «Σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων 

κεφαλαιοποίησης των αποτελεσµάτων του έργου SHERPA σε εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο» - Υ-4960 

 
Πικέρµι, Ενηµέρωση 15/05/2019 

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

Ερώτηση Νο 1:  Στην θέµατι ∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της 

Εξωτερικής Εµπειρογνωµοσύνης: «Σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων 

κεφαλαιοποίησης των αποτελεσµάτων του έργου SHERPA σε εθνικό και Ευρωπαϊκό 

επίπεδο», 

• στο Άρθρο 11: Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά», αναφέρεται στη σελ. 

10 ότι θα πρέπει να υποβληθεί: 

(...) 

"i. Πίνακας µε τα στελέχη της Οµάδας Έργου, όπου για κάθε στέλεχος θα αναγράφεται 

το ονοµατεπώνυµο, η ειδικότητα και τα παρόµοια έργα µε αυτό της παρούσας 

∆ιακήρυξης, στην εκτέλεση των οποίων έχει συµµετάσχει. Επίσης, θα προσδιορίζεται 

ρητά το στέλεχος που θα είναι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος - Συντονιστής της Οµάδας 

Έργου. Θα πρέπει επίσης να τεκµηριώνεται η σχέση εργασίας του φορέα µε το 

κάθε µέλος." 

• στο Άρθρο 17: Στήριξη στις Ικανότητες Τρίτων / Δάνεια Εμπειρία, σελ 19,  

αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς.  

(....)  

Για την τεκµηρίωση των ανωτέρω απαιτείται, η υποβολή σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης συνεργασίας (µε σαφή αναφορά στα στοιχεία του έργου και της 

διακήρυξης, καθώς και στην παραχώρηση της τεχνογνωσίας και εµπειρίας του φορέα 

στα πλαίσια του συγκεκριµένου διαγωνισµού τόσο για την υποβολή προσφοράς όσο 

και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος φορέας 

ανακηρυχθεί Ανάδοχος) καθώς και υποβολή αποδεικτικών τεκµηρίωσης της 

εµπειρίας (εφόσον πρόκειται για χρήση εµπειρίας) όπως αυτά προβλέπονται και 

αφορούν στον Ανάδοχο στο 16 της παρούσας ∆ιακήρυξης, δηλ.: (...) 



Στη σελίδα 20 όµως, αναγράφεται: 

"Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την δάνεια εµπειρία ανθρώπινων πόρων, θα πρέπει 

να  περιγράφει µέσα από το σχετικό συµφωνητικό συνεργασίας, η ενεργή, ουσιαστική 

και διαρκής παρουσία των διατιθέµενων συγκεκριµένων στελεχών (µε 

ονοµατεπώνυµο  και  βιογραφικό), καθώς και του  τµήµατος  του  έργου  που  θα  

καλύψουν,  όπως  περιγράφεται  στην  ∆ιακήρυξη,  σε συνδυασµό µε κάθε 

νοµιµοποιητικό  έγγραφο  που  εξασφαλίζει  την  επικείµενη αναπτυσσόµενη 

συνεργασία." 

Θα µπορούσατε να µας διευκρινίστε αν αρκεί η υποβολή σχετικής υπεύθυνης 

δήλωσης συνεργασίας τόσο από τον Οικονοµικό Φορέα όσο και από τον Πάροχο, 

η οποία θα ενσωµατώνει:  

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη σελίδα 19, δηλαδή µε σαφή αναφορά στα 

στοιχεία του έργου και της διακήρυξης, καθώς και στην παραχώρηση της 

τεχνογνωσίας και εµπειρίας του φορέα στα πλαίσια του συγκεκριµένου 

διαγωνισµού τόσο για την υποβολή προσφοράς όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έργου, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος φορέας ανακηρυχθεί Ανάδοχος,  

β) τη δέσμευση για όσα ζητούνται στη σελ 20. για την επικειμένη αναπτυσσόμενη 

συνεργασία, δηλαδή την ενεργή, ουσιαστική και διαρκή παρουσία των διατιθέμενων 

συγκεκριμένων στελεχών για το τμήμα  του  έργου  που  θα  καλύψουν,  όπως  

περιγράφεται  στην  Διακήρυξη. 
 
Απάντηση : Σε περίπτωση δανεισμού είτε οικονομικής και χρηματοοικονομικής, είτε 

τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας, πρέπει κατά την υποβολή των προσφορών να 

αποδεικνύεται η δέσμευση και να παρέχονται εγγυήσεις περί του δανεισμού. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δανειστή και συμμετέχοντα στον 

διαγωνισμό. Ειδικότερα, για την απόδειξη δανεισμού τεχνικής και επαγγελματικής 

επάρκειας, κατά την υποβολή της προσφοράς, εκτός από το ΤΕΥΔ (που υποβάλλουν και ο 

οικονομικός φορέας και ο δανειστής) , μπορεί να υποβάλλεται είτε  

α) Υπεύθυνη δήλωση δανειστή, όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, ή απόφαση αρμοδίου 

οργάνου δανειστή, όταν αυτός είναι νομικό πρόσωπο, ότι θα διαθέσει/δανείσει έργο ή 

στέλεχος είτε  

β) Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ δανειστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) και 

συμμετέχοντα στο διαγωνισμό περί διάθεσης επάρκειας.  

 

Ερώτηση Νο 2:  Στη σελίδα 10 της διακήρυξης (Άρθρο 11), ζητείται να υποβληθεί (ως 

έγγραφο του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς») Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

Επιμελητήριο για κάθε στέλεχος της Ομάδας Έργου.  

Στην περίπτωση που τα στελέχη της Ομάδας Έργου είναι στο ΙΚΑ ή διαχειριστές του 

οικονομικού φορέα, υφίσταται η συγκεκριμένη υποχρέωση; 

 

Απάντηση : H υποχρέωση υφίσταται μόνον σε εκείνα τα στελέχη της ομάδας που η 

νομοθεσία απαιτεί την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο λόγω του επαγγέλματος τους. 

 



Ερώτηση Νο 3: Στη σελίδα 18 της διακήρυξης (Άρθρο 16), στον κατάλογο/πίνακα στον 

οποίο θα προσδιορίζονται και θα περιγράφονται τα συναφή έργα που έχουν 

πραγματοποιήσει οι οικονομικοί φορείς μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια (2014, 2015, 

2016, 2017, 2018), ζητείται στην τελευταία στήλη του πίνακα να συμπληρωθεί ο 

«Ηλεκτρ/ός διαδικτυακός σύνδεσμος πρόσβασης στις σχετικές ζητούμενες πληροφορίες ή 

σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο με στοιχεία τεκμηρίωσης συνάφειας σε εξωτερική μονάδα 

αποθήκευσης».  

Καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση με την αποθήκευση σε CD των σχετικών συμβάσεων; 

 

Απάντηση : Η απαίτηση της τελευταίας στήλης του πίνακα στη σελ.18 (Άρθρο 16) της 

διακήρυξης καλύπτεται με την αποθήκευση σε CD ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. διακήρυξη, 

σύμβαση, τεχνικά δελτία, παραδοτέα κλπ.) για τα αντίστοιχα έργα του πίνακα, αρκεί σε 

αυτά τα ηλεκτρονικά αρχεία να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες που να τεκμηριώνουν τη 

συνάφεια με το αντικείμενο της διακήρυξης. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει αναφορά των 

σχετικών έργων και στον πίνακα.  

 


