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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 3309/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004420470 / 2019) Διακήρυξης του
Διαγωνισμού με τίτλο: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019"

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της υπ’ αριθ. πρωτ. 3309/2019 Διακήρυξης του Διαγωνισμού και
συγκεκριμένα του σημείου 1 του εδαφίου «Δικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας
επαγγελματικής ικανότητας -οικονομικής επάρκειας», διευκρινίζουμε ότι, εκ παραδρομής
αναφέρεται η λέξη «προμήθεια» καθώς και η πρόταση «…προμήθεια των αγαθών».
Αναφέρουμε την ορθή διατύπωση: «Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του οικονομικού φορέα στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή,
με την οποία θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για
την υλοποίηση του Έργου – υπηρεσίας με τον διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του
παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την υπηρεσία».
2. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 της υπ’ αριθ. πρωτ. 3309/2019 Διακήρυξης του Διαγωνισμού και
συγκεκριμένα στη παράγραφο Α: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, αναφέρεται ως απαίτηση:
«1. Προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον συμβάσεων από τις οποίες θα προκύπτει ότι ο οικονομικός
φορέας διαθέτει εμπειρία σε εργασίες αποψίλωσης χώρων πρασίνου, κατά τα τρία (3)
προηγούμενα έτη, ύψους εκάστης σύμβασης τουλάχιστον 50% της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης πλέον ΦΠΑ, συνοδευόμενες, επί ποινή αποκλεισμού, από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από αρμόδιο δημόσιο φορέα».
Το σχετικό πεδίο έχει εκ παραδρομής «αφαιρεθεί» από το ΤΕΥΔ της υπ’ αριθ. πρωτ. 3309/2019
Διακήρυξης του Διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια επιλογής – Ενότητα Γ: Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα).
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα για την
εν λόγω «απαίτηση» της Διακήρυξης, θα καταθέσουν εντός του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι διαθέτουν εμπειρία σε εργασίες αποψίλωσης
χώρων πρασίνου, κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη, ύψους εκάστης σύμβασης τουλάχιστον 50%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης πλέον ΦΠΑ. (Η απαίτηση κατάθεσης, επί ποινή αποκλεισμού,
των αντίστοιχων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από αρμόδιο
δημόσιο φορέα, δεν αναιρείται).
Τέλος, το πεδίο 2α της ενότητας Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του ΜΕΡΟΣ IV:
Κριτήρια επιλογής, ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ καθώς «παρέμεινε» εκ παραδρομής κατά την
«προσαρμογή» του ΤΕΥΔ.

3. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης του
Διαγωνισμού με τίτλο: " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019",
διευκρινίζουμε ότι, εκ παραδρομής αναγράφεται η λέξη prospectus και η πρόταση επίδειξη
λειτουργίας του προσφερόμενου υλικού.
Ως εκ τούτου σας επιβεβαιώνουμε ότι δεν απαιτείται η υποβολή prospectus όπως επίσης και η
«επίδειξη λειτουργίας του προσφερόμενου υλικού».
4. Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του παραρτήματος Β της
Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο: " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2019", διευκρινίζουμε ότι, εκ παραδρομής αναφέρεται ότι οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους αναδόχους, από την ημέρα ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ως εκ τούτου, σας επιβεβαιώνουμε ότι, «οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους
για χρονικό διάστημα 180 ημερών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να
παρατείνουν την προσφορά τους», όπως ορθώς αναγράφεται στο Άρθρο 19 (ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της διακήρυξης.
Συνεπώς στο «πεδίο» της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα πρέπει να συμπληρώσετε το χρονικό
διάστημα ισχύος της προσφοράς συμπληρώστε «180 + 1 ημέρες».
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