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Σε απάντηση νομίμως και εμπροθέσμως τεθέντων ερωτημάτων παρέχονται οι κατωτέρω απαντήσεις/
διευκρινίσεις:
ΕΡΩΤΗΜΑ :
Στη διακήρυξη και στην παράγραφο 2.4.3.1 α) 2. «ΕΕΕΣ – Στήριξη Οικονομικού Φορέα στις ικανότητες
άλλων φορέων» αναφέρεται: «Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής, με την προσφορά υποβάλλεται χωριστό ΕΕΕΣ, που συμπληρώνεται και υπογράφεται
ψηφιακά από τον τρίτο/ους, συμπληρώνοντας: • τις ενότητες των Α και Β του Μέρους ΙΙ, το Μέρος ΙΙΙ,
το Μέρος IV σχετικά με τις ικανότητες που δανείζει στον υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και το
Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις.».
Παρακαλούμε να μας διευκρινιστεί :
α) αν η παραπάνω περίπτωση αφορά και την περίπτωση στελεχών εταιρίας μέλους Ένωσης εταιριών
που υποβάλλει προσφορά και θα εντάξει αυτά τα στελέχη στην Ομάδα Εργου της Ένωσης
καλύπτοντας κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και η σχέση εργασίας μαζί τους δεν είναι
εξαρτημένη.
β) Αν κατόπιν της παραπάνω διευκρίνησης προκύψει ότι τα εν λόγω στελέχη θα πρέπει να
υποβάλλουν ξεχωριστό ΕΕΕΣ, ζητείται από την προκήρυξη να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων και
το μέρος IV σχετικά με τις ικανότητες που δανείζουν στον υποψήφιο οικονομικό φορέα. Στο ΕΕΕΣ
όμως που συνοδεύει την Διακήρυξη το μέρος IV «Κριτήρια επιλογής» έχει μόνο το «α: Γενική
ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α
έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Πληροί όλα τα απαιτούμενα
κριτήρια επιλογής» και με απάντηση προεπιλεγμένη το ΝΑΙ, οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα να
γραφτεί κείμενο. Παρακαλούμε να μας διευκρινίστε αν είναι αποδεκτό, να καλύπτεται η απαίτηση
της αναφορά σχετικά με τις «ικανότητες που δανείζει στον υποψήφιο οικονομικό φορέα» με την
υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από το στέλεχος της ομάδας έργου.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

σελ. [1]

γ) Παρακαλούμε διευκρινίστε, αν στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα
πρέπει τα μέλη της Ο.Ε. που θα υποχρεωθούν να υποβάλλουν ξεχωριστό ΕΕΕΣ, θα πρέπει να
υποβάλλουν δικαιολογητικά όπως Ποινικό Μητρώο, Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα,
αποδεικτικά περί μη πτώχευσης, όλα τα παραπάνω ή κάποια από αυτά και ποια.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
α, β) Σύμφωνα με τη διακήρυξη και ειδικότερα τις παραγράφους 2.4.3.1 και 2.2.6 στην οποία τίθεται ο
όρος ότι «το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το έργο πρέπει να καλύπτεται από
υπαλλήλους, όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του αναδόχου», προκύπτει ότι τα
στελέχη της Ομάδας Έργου του αναδόχου των οποίων η σχέση εργασίας μαζί του δεν είναι
εξαρτημένη, δεν αποτελεί δάνεια εμπειρία και ως εκ τούτου δεν υποβάλλουν ξεχωριστό ΕΕΕΣ και
συνεπώς διακριτά δικαιολογητικά κατακύρωσης.
γ) Εταίροι μίας ΟΕ που αποτελούν ταυτόχρονα και τους διαχειριστές αυτής υποχρεούνται υπό την
ιδιότητά τους αυτή να υποβάλουν ποινικό μητρώο ως δικαιολογητικό κατακύρωσης (α 73 παρ 1
ν.4412).
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