Προς : Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης
Ελ. Βενιζέλου 15, 15121, Πεύκη
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021
Θέμα :

Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
υπηρεσία με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο
Λυκόβρυσης - Πεύκης».

Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναφορικά με την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης»
1. Στη σελίδα 17, παρ. 2.2.9 αναφέρεται:
«Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 της παρούσας, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1 και κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 (αποδεικτικά μέσα – δικ/κά
κατακύρωσης).»

Ακόμα, στη σελίδα 18, παρ. 2.2.9.1 αναφέρεται:
«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986.»

Επιπλέον, στη σελ. 21, παρ. 2.2.9.2, σημείο Β.4 & Β.5 αναφέρεται:
«Β.4 Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.6. (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)
απαιτούνται τα εξής:
1. Πίνακας Ομάδας έργου με αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της ομάδας και ορισμό
Υπευθύνου, την απαιτούμενη εξειδίκευση του καθενός και την συνολική του εμπειρία.
(Παράρτημα Β της σχετικής Μελέτης).
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2. Πίνακα Έργων / δράσεων / Υπηρεσιών όπου να προκύπτει η εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου
για τα τελευταία πέντε (5) έτη σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου. (Παράρτημα Γ της
σχετικής Μελέτης).
3. Βιογραφικό Σημείωμα από κάθε μέλος της Ομάδας έργου, προς απόδειξη των προσόντων και
της εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου του υποψηφίου η οποία πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον 5 μέλη, όπως τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία περιγράφονται αναλυτικά
στο άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης
4. ΥΔ από όλα τα μέλη της Ομάδας όπου να δηλώνεται α) η αλήθεια του περιεχομένου του
Βιογραφικού Σημειώματος και β) η αποδοχή του ορισμού τους ως μέλος της Ομάδας Έργου.
Β.5. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.7. (Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) απαιτούνται τα εξής:
Προσκόμιση βεβαιώσεων / εγγράφων από πιστοποιημένους οργανισμούς για τα δυο (2) Πρότυπα
που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.7. της παρούσας Διακήρυξης.»
Επιπρόσθετα, στη σελίδα 27, παρ. 2.4.3., αναφέρεται ότι:
«(α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά
Ο συγκεκριμένος (υπο)φάκελος περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά:
«(…) 2. Την τεχνική προσφορά που θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τη σχετική Μελέτη και στην
παρούσα Διακήρυξη (παράγραφος Β4 & Β5 κλπ). Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν και θα
υποβάλλουν και τους σχετικούς πίνακες των Παραρτημάτων Β & Γ της σχετικής Μελέτης.
3. Υπεύθυνη δήλωση (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) όπου οι ενδιαφερόμενοι θα
δηλώνουν ότι αποδέχονται την παρούσα διακήρυξη, τη σχετική Μελέτη και όλα τα συμβατικά
τεύχη.»

Επιπλέον, στο Σχέδιο Μελέτης, σελίδα 16, Άρθρο 7, αναφέρεται ότι:
«(…) Στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» τοποθετούνται από τον
συμμετέχοντα επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016 από
τον Νόμιμο Εκπρόσωπο. Στο Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής ο υποψήφιος ανάδοχος αρκεί να
συμπληρώσει το πεδίο «α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» χωρίς να απαιτείται η
συμπλήρωση λοιπών πεδίων.
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a. Πίνακα Ομάδας έργου με αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της ομάδας και ορισμό Υπευθύνου,
την απαιτούμενη εξειδίκευση του καθενός και την συνολική του εμπειρία. (Παράρτημα Β της
παρούσας).
2. Πίνακα Έργων / δράσεων / Υπηρεσιών όπου να προκύπτει η εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου
για τα τελευταία πέντε έτη σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου. (Παράρτημα Γ της
παρούσας).
3. Βιογραφικό Σημείωμα από κάθε μέλος της Ομάδας έργου, προς απόδειξη των προσόντων και
της εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου του υποψηφίου η οποία πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον 5 μέλη, όπως τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία περιγράφονται αναλυτικά
στο άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
4. ΥΔ από όλα τα μέλη της Ομάδας όπου να δηλώνεται α) η αλήθεια του περιεχομένου του
Βιογραφικού Σημειώματος και β) η αποδοχή του ορισμού τους ως μέλος της Ομάδας Έργου.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου θα
αναφέρονται: α. Η αποδοχή των όρων και πλήρους γνώσης της παρούσας μελέτης β. Η έδρα της
επιχείρησης, ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού και η νομική μορφή της
επιχείρησης.
7. Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής
συναφές με την υπό ανάθεση υπηρεσία. ή άλλο ισοδύναμο και εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:201404 ή άλλο ισοδύναμο.

Παρακαλώ, επιβεβαιώστε πως το μόνο έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να εμπεριέχεται στον
Φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά για την τεκμηρίωση της κάλυψης των
κριτηρίων επιλογής είναι σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9 το ΕΕΕΣ και πως το σύνολο των
δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 θα υποβληθεί μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο στο
στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και όχι στον φάκελο δικαιολογητικά
συμμετοχής/τεχνική προσφορά.

2. Στη στην σελίδα 5, παρ. 1.3, αναφέρεται:
«(…) Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 30η /09/2021, σύμφωνα τη νέα παράταση
από το ΥΠΕΝ μετά από σχετική ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου. (…)»
Επιπλέον, στη σελίδα 6, παρ. 3, του τεύχους «Τεχνική Περιγραφή» της Μελέτης αναφέρεται:
«(…) Η Συνολική Συμβατική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών προσδιορίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30/06/2021.
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»

Παρακαλώ, επιβεβαιώστε πως ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται η
30η/09/2021 και το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων διαμορφώνεται ως εξής:

Αριθμός
Παραδοτέου

Τίτλος παραδοτέου

Χρόνος Ολοκλήρωσης

Ανάλυση
Υφιστάμενης
Κατάστασης
–
Χαρτογράφηση της Περιοχής
Παρέμβασης
Π.1α. –Π.1β

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Χωροθέτηση
Σημείων έως τις 30/09/2021
Επαναφόρτισης και Θέσεων
Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια
Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων
Επαναφόρτισης Η/Ο.

Π.2

Έκθεση Διαβούλευσης

Π.3

Ολοκλήρωση Φακέλου
Εφαρμογή Σχεδίου

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
έως τις 30/09/2021
– Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
έως τις 30/09/2021

3. Στη σελίδα 16, παρ. 2.2.6 αναφέρεται:
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει κατά την τελευταία πενταετία
και συγκεκριμένα κατά τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 έργα αντίστοιχου αντικειμένου με το
προκηρυσσόμενο.
(…)
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Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 2 έργα παροχής υπηρεσιών
συμβούλου σχετικά με εξοικονόμηση ενέργειας άνω των 50.000 ευρώ την τελευταία 3τία.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία
τεκμηρίωσης (για τουλάχιστον ένα έργο για κάθε μία εκ των παραπάνω κατηγοριών).»

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης για τουλάχιστον ένα έργο
(αντίστοιχου αντικειμένου και παροχής υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εξοικονόμηση
ενέργειας) θα υποβληθούν μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο, κατά το στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης μαζί με τον αντίστοιχο πίνακα της παρ. 2.2.9.2, σημείο Β.4.

4. Στη σελίδα 27, παρ. 2.4.4. αναφέρεται:
«Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δυο (2) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
(…)»
Επιπλέον, στη σελίδα 16, Άρθρο 7, του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της Μελέτης
αναφέρεται:
«(…) Οι προσφορές των ενδιαφερομένων ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την
υποβολή τους. Δύναται να παραταθούν για άλλο τόσο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημα του
Δήμου χωρίς να υποχρεώνονται για αυτό. Σε περίπτωση που απαιτηθεί ανανέωση παράτασης
ισχύος προσφοράς και ο υποψήφιος δεν την αποδεχτεί, αποκλείεται από την συνέχεια του
διαγωνισμού. (…)»

Παρακαλώ, επιβεβαιώστε πως ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δύο μήνες, σύμφωνα με την
παρ. 2.4.4. (σελ.27).

5. Στη σελίδα 29, παρ. 3.2 αναφέρεται:
«Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 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 2.2.8. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της
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διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων
2.2.3 - 2.2.6 αυτής.»
Ακόμη, στη σελίδα 17, παρ. 2.2.9 αναφέρεται:
«Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 της παρούσας, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1 και κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 (αποδεικτικά μέσα – δικ/κά
κατακύρωσης).»

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τον προσωρινό
ανάδοχο, είναι αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 και όχι στην παράγραφο 2.2.8.
6. Στη σελίδα 33, παρ. 4.1 αναφέρεται:
«Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.»

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως το ανωτέρω ποσοστό ανέρχεται σε 4%, σύμφωνα με το άρθρο 72
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021.

7. Στη σελίδα 19, παρ. 2.2.9.2 αναφέρεται:
«Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους καθώς απαιτείται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.»

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως οι Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δε
δύναται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, καθώς ο διαγωνισμός υποβάλλεται εντύπως.

8. Στη σελίδα 18, παρ. 2.2.9.1 αναφέρεται:
«Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
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α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986.»

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως δεν έχει δημοσιευθεί σχέδιο ΕΕΕΣ και πως οι οικονομικοί φορείς
διαμορφώνουν μόνοι το έντυπο για την υποβολή του στον διαγωνισμό.

Μετά τιμής,
Για την DIADIKASIA BUSINESS
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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