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ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 48170(2091)
Προς:
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΘΕΜΑ: 3η Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού
∆ιαγωνισµού κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για το έργο Εγκατάσταση
συστήµατος τηλεµατικής διαχείρισης στο στόλο οχηµάτων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής,
προϋπολογισµού 242.048,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (195.200,00€ άνευ
ΦΠΑ)».
Σχετ. - Η αριθµ. 455130(11813)/21-01-2019 (Α∆ΑΜ:19PROC004356992) 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
ΕΣΗ∆ΗΣ ερωτηµάτων, ως εξής:
Ερώτηση 1:

Οι οικονοµικοί φορείς (ή/και οι ενώσεις αυτών) µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και της τεχνικής και επαγγελµατικής
ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6). Ισχύει το ίδιο και για τα πιστοποιητικά διασφάλισης
ποιότητας (της παραγράφου 2.2.7);
Απάντηση 1:
Σε ότι αφορά το κριτήριο 2.2.7. «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης», οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, εφόσον αυτοί θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται τα συγκεκριµένα πιστοποιητικά.1
Πάντως σε κάθε περίπτωση στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Κοινοπραξία ή Ένωση
η κάλυψη των προϋποθέσεων των άρθρων 2.2.5. «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια» 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα» και 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης», µπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από
όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.
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