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ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ:

“ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε”
Κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή

αναδόχου του Υποέργου 1: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» της πράξης «Παροχή υπηρεσιών
Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων» με κωδικό ΜΙS 5010636
ΣΧΕΤ.:α)Η αριθ.πρωτ.630694(16556)/8-1-2019 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

β) Το από 23-01-2019 ερώτημα της “ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε”

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ανωτέρω
(α) σχετικής διακήρυξης για την ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος έργου με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας –τιμής συνολικού προϋπολογισμού 145.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (117.096,77€
άνευ ΦΠΑ) αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν υποβληθέντων μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ ερωτημάτων της “ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε”, ως εξής:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1
1. Σχετικά με τα προσόντα του Μέλους Μ04 της Ομάδας Έργου διαπιστώνουμε πως υπάρχουν 2
διαφορετικές αναφορές. Συγκεκριμένα στη σελίδα 18 της Διακήρυξης αναφέρεται « Επιστήμονας
πληροφορικής
με
εξειδίκευση
στην
ιατρική
πληροφορική
κάτοχος
σχετικού
μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου», ενώ στη σελίδα 51 της ίδιας Διακήρυξης αναφέρεται για το ίδιο
Μέλος Ομάδας Έργου « Επιστήμονας πληροφορικής με εξειδίκευση στην ιατρική πληροφορική κάτοχος
σχετικού μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου».
Σημειώνουμε επίσης πως στις περιγραφές των προσόντων των μελών Ομάδας Έργου Μ01, Μ03 και Μ05,
αναφέρεται η διατύπωση : « ............κάτοχος σχετικού μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου».
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τα απαιτούμενα προσόντα για το μέλος Μ04 της Ομάδας Έργου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1

1. Τα απαιτούμενα προσόντα για το μέλος Μ04 της Ομάδας Έργου είναι τα οριζόμενα στη σελίδα
18 της διακήρυξης: « Επιστήμονας πληροφορικής με εξειδίκευση στην ιατρική πληροφορική κάτοχος σχετικού μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου». Η απαίτηση τίθεται διαζευτικά, δηλαδή απαιτείται είτε μεταπτυχιακός τίτλος είτε διδακτορικός τίτλος.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2
2. Στην παράγραφο 2.2.9.2. Αποδεικτικά μέσα, και συγκεκριμένα στη σελίδα 24 αναφέρεται : « Ο
υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τους ανωτέρω Πίνακες, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ΥΕ
και των μελών της Ομάδας Έργου με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην
Ομάδα Έργου του υποψηφίου και να εργαστούν στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και όπου αλλού
τους ζητηθεί για όλο το διάστημα απασχόλησης τους στο έργο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το
πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων από τους
υπογράφοντες αλλά η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις με
νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των υπογραφόντων επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας και υπογράφονται
και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα. »

Στην παράγραφο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχουΔικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, και συγκεκριμένα στη σελίδα 34 αναφέρεται: « Μετά την
αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του
συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής».
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ΥΕ και των μελών της Ομάδας Έργου θα
πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο « Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά »
κατα το στάδιο Υποβολής της προσφοράς ή θα υποβληθούν μόνο κατά το στάδιο υποβολής
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2

2. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ΥΕ και των μελών της Ομάδας Έργου θα υποβληθούν μόνο κατά το
στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3.2, σελίδα 34 της διακήρυξης.
Με Εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
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