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   ΠΡΟΣ:

Την εταιρεία  «NEXTCOM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ»

   
   ΚΟΙΝ:

   Κάθε Ενδιαφερόμενο

(μέσω ανάρτησης στη διαδικτυακή πλατφόρμα του    
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.)

ΘΕΜΑ:«Διευκρινίσεις επί της αριθμ. 338223 (8818)/12-07-2019 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού,
κάτω των ορίων,  με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση
των  ενεργειών  των  Πακέτων  Εργασίας  1,  2  &  4  του  έργου:  «Ολοκληρωμένο  σύστημα  αειφορικής
διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης -  Integrated sustainable management system of Doirani
Lake ecosystem και ακρωνύμιο “Plan D.oiran”», της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχει ενταχθεί
και χρηματοδοτείται  από  το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA Crossborder
Cooperation  Programme  GREECE  the  Former  Yugoslav  Republic  of  Macedonia  2014-2020”»,
προϋπολογισμού 86.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

Σχετ.: 1) Η αριθμ. πρωτ.  338223 (8818)/12-07-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005265864 2019-07-12) σχετική διακήρυξη  
      2) Το από 22-07-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του υποψήφιου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «NEXTCOM

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ»
  3) Το από 24-07-2019 απαντητικό  e-mail της  Αυτοτελούς Δ/νσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως άνω διακήρυξής μας, σχετικά με
συμπληρωματικά στοιχεία – διευκρινίσεις που προέκυψαν από κάποια  ερωτήματα  του υποψήφιου οικονομικού φορέα με την
επωνυμία  «NEXTCOM  ΥΨΗΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ»  με ημερομηνία 22-07-2019.

 ΕΡΩΤΗΜΑ 

«Σχετικά  με  τη  Διακήρυξη  Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού  Διαγωνισμού  κάτω  των  ορίων  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής  για  την  παροχή  υπηρεσιών
εμπειρογνώμονα για την  υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 1,  2 &  4 του έργου:  «Ολοκληρωμένο σύστημα
αειφορικής διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης - Integrated sustainable management system of Doirani Lake ecosystem
και ακρωνύμιο “Plan D.oiran”», της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA Crossborder Cooperation Programme GREECE the Former Yugoslav Republic of
Macedonia 2014-2020”», προϋπολογισμού 86.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σε ό,τι αφορά την παράγραφο 2.2.6
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπου αναφέρεται: 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, ο οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα και να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και εμπειρία σε συναφή
με το προκηρυσσόμενο έργα. Συγκεκριμένα κατά την προηγούμενη τριετία (έτη 2016, 2017 και 2018) και έως τη δημοσίευση της
διακήρυξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς: 
α1.  Ένα  (1)  τουλάχιστον  έργο  παροχής  υπηρεσιών  συμβούλου  τεχνικής  υποστήριξης  στη  διαχείριση  έργων  στο  πλαίσιο
ευρωπαϊκών (συγ)χρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) 
Δεδομένου ότι υπήρξε καθυστέρηση περίπου 2 ετών στην έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με αποτέλεσμα να
έχει αντιστοίχως καθυστερήσει η ολοκλήρωση έργων συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη διαχείριση έργων θα ήταν δυνατόν να
γίνουν αποδεκτά από την επιτροπή σας και έργα παροχής υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη διαχείριση έργων στο
πλαίσιο ευρωπαϊκών (συγ)χρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) της προηγούμενης
προγραμματικής ήτοι ολοκληρωμένα πριν το 2016?»
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Σε απάντηση του από 22-07-2019 υποβληθέντος ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι  στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και
επαγγελματική  ικανότητα  της  αριθμ.  πρωτ. 338223  (8818)/12-07-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005265864  2019-07-12) σχετικής
διακήρυξης αναφέρεται  ότι  όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, ο οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα και να έχουν αποδεδειγμένη
ενασχόληση και εμπειρία σε συναφή με το προκηρυσσόμενο έργα. Συγκεκριμένα κατά την προηγούμενη τριετία (έτη 2016, 2017
και 2018) και έως τη δημοσίευση της διακήρυξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς: 
α1.  Ένα  (1)  τουλάχιστον  έργο  παροχής  υπηρεσιών  συμβούλου  τεχνικής  υποστήριξης  στη  διαχείριση  έργων  στο  πλαίσιο
ευρωπαϊκών (συγ)χρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα)
α2. Ένα  (1)  τουλάχιστον  έργο,  με  αντικείμενο  δράσεις  επικοινωνίας  και  δημοσιότητας  (σχεδιασμός  προωθητικού  υλικού,
διοργάνωση και υλοποίηση θεματικών εκδηλώσεων κλπ) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά,
διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα).
α3. Ένα (1) τουλάχιστον έργο, διοργάνωσης και υλοποίησης εργαστηρίου (workshop).
Για τον υπολογισμό της τριετίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ολοκλήρωσης του/ων έργου/ων.
Επίσης  η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  επαλήθευσης  της  ακρίβειας  και  αξιοπιστίας  των  δηλώσεων  με  απευθείας
επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

Κατά  συνέπεια,  εφόσον  τα  ανωτέρω  αποτελούν  βασικό  όρο  της  αριθμ.  πρωτ. 338223  (8818)/12-07-2019
(ΑΔΑΜ:19PROC005265864 2019-07-12) σχετικής διακήρυξης,  δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό κάποιο έργο που ολοκληρώθηκε πριν
την προηγούμενη τριετία (έτη 2016, 2017 και 2018), ήτοι πριν το έτος 2016.
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Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του

Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ
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