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Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου 2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 327343(8675)
Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:  Παροχή  Διευκρινίσεων  επί  της  διακήρυξης  «Παροχή  Υπηρεσιών
Επιστημονικής,  Ερευνητικής  και  Διοικητικής-Τεχνικής  Υποστήριξης  του
Παρατηρητηρίου  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  της  Αστικής  περιοχής
Θεσσαλονίκης». 

Σχετ. Η  με  αριθ.πρωτ.   246906(7247)/03-05-2019  Διακήρυξη  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως
άνω διακήρυξης αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται κατόπιν υποβληθέντων μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ ερωτημάτων, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ
1. Στο ΕΕΕΣ Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής παράγραφος Γ ζητείται η συμπλήρωση του πεδίου
«Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας:»
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση του εν
λόγω πεδίου δεδομένου ότι στη προκήρυξη δεν υπάρχει απαίτηση για Τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:1.  Δεν  απαιτείται  η  συμπλήρωση  του  εν  λόγω  πεδίου  καθώς  στο  τεύχος
διακήρυξης δεν υπάρχει απαίτηση για Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο
της ποιότητας.
ΕΡΩΤΗΜΑ
2. Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του
Παραρτήματος VII – Σύμβαση έχει αναφερθεί εκ παραδρομής ότι «Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εγκαταστήσει σε χώρους τους οποίους θα υποδείξει η Αναθέτουσα
Αρχή, τα μέλη της Ομάδας Έργου», δεδομένου ότι στο κεφάλαιο 5 «Τόπος Υλοποίησης /
Παροχής Υπηρεσιών» του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Ο Ανάδοχος
θα παρέχει τις υπηρεσίες του από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και από την έδρα
του, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Οι υπηρεσίες πεδίου θα αφορούν στην περιοχή
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και επομένως η παράγραφος 6 του
Άρθρου 2 του Παραρτήματος VII – Σύμβαση θα πρέπει να αντικατασταθεί όπως
αναφέρεται σχετικά στο Κεφάλαιο 5 του Παραρτήματος Ι.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Παραρτήματος VII – Σύμβαση έχει
αναφερθεί  εκ  παραδρομής ότι  «Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να εγκαταστήσει  σε  χώρους τους
οποίους θα υποδείξει  η Αναθέτουσα Αρχή, τα μέλη της Ομάδας Έργου», δεδομένου ότι  στο
κεφάλαιο  5  «Τόπος  Υλοποίησης  /  Παροχής  Υπηρεσιών»  του  Παραρτήματος  Ι  –  Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της Διακήρυξης αναφέρεται ότι
«Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και από την
έδρα του, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παύλος Κοντζίνος
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