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     Θεσσαλονίκη,     18     Ιουλίου 2019 
     Αριθμ.  Πρωτ. : 454780 (11025)
                    

   ΠΡΟΣ:

   Την εταιρεία «ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
   
   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)  Τα  από  16-07-2019  ηλεκτρονικά  μηνύματα  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ του  υποψήφιου  οικονομικού  φορέα  με  την  επωνυμία

«ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»
  3) Το από 16-07-2019 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 «ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»  με ημερομηνία 16-07-2019.

 ΕΡΩΤΗΜΑ 1

«Μπορεί η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να καλύπτεται από ένα έργο που έχει παραδοτέα με συναφή αντικείμενο που
καλύπτει και τις τρεις απαιτήσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 2.2.6 (α1,α2,α3);»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Σε απάντηση του από 16-07-2019 πρώτου υποβληθέντος ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι ένας υποψήφιος οικονομικός
φορέας  μπορεί  να  καλύψει  και  τις  τρεις  απαιτήσεις  που  αναγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.6  Τεχνική  και  επαγγελματική
ικανότητα (α1,α2,α3) της αριθμ. πρωτ. 338223 (8818)/12-07-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005265864 2019-07-12) σχετικής διακήρυξης,
στα πλαίσια μίας σύμβασης και όχι υποχρεωτικά από τρεις διακριτές συμβάσεις. Επίσης, μπορεί να κάνει χρήση του άρθρου 2.2.8
ήτοι “Στήριξη στην ικανότητα τρίτων”.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

«Η  Βεβαίωση  εγγραφής  στο  Επαγγελματικό  Επιμελητήριο  Θεσσαλονίκης  αποτελεί  αποδεκτό  Αποδεικτικό  μέσο  κατά  την
παράγραφο 2.2.9.2. (Β2);»
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   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 2

   Σε απάντηση του από 16-07-2019 δεύτερου υποβληθέντος ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι η  βεβαίωση εγγραφής στο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αποτελεί  αποδεκτό Αποδεικτικό μέσο κατά την παράγραφο 2.2.9.2. Αποδεικτικά
μέσα (Β2). Εν προκειμένω, για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  της  αριθμ.  πρωτ. 338223  (8818)/12-07-2019  (ΑΔΑΜ:19PROC005265864  2019-07-12)
σχετικής διακήρυξης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης με ημερομηνία έκδοσης έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής
του.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις  χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του

Τμήματος Προμηθειών Π.Κ.Μ.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ
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