Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2014
Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό
για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

«Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Μακεδονίας‐Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015»
(Προκήρυξη υπ. αριθμ. πρωτ. 7861/24.09.2014)
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Αρ. πρωτ. εισερχ. 8475/15.10.2014 ΕΔΑ ΠΚΜ
Στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου του έργου “Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Μακεδονίας ‐Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015”,
παρ. Β2.6.2 (ε), αναφέρεται:
“Ο προσφέρων δύναται, εφόσον παραστεί ανάγκη, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή
του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών και
συγκεκριμένα...”
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η παροχή δάνειας τεχνικής ικανότητας και η διάθεση
αναγκαίων πόρων αφορά και στην υλοποίηση συναφών έργων δημοσιότητας. Αν δηλαδή,
μπορεί ο υποψήφιος ανάδοχος να καλύψει το κριτήριο (β) της παρ. Β2.6.2, χρησιμοποιώντας
δάνεια εμπειρία άλλου φορέα, προσκομίζοντας τις σχετικές δεσμεύσεις όπως ορίζει η
προκήρυξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) και το άρθρο Β2.6.2
περίπτωση (ε) του Μέρους Β του αναλυτικού τεύχους της Προκήρυξης, ο προσφέρων δύναται
να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτούς, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της περίπτωσης (β) του άρθρου Β2.6.2,
προσκομίζοντας στην Αναθέτουσα Αρχή όλες τις σχετικές δεσμεύσεις όπως ορίζει η προκήρυξη
στο άρθρο Β2.6.2 περίπτωση (ε).
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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο Β2.6.2 περίπτωση (ε) του Μέρους Β του αναλυτικού
τεύχους της Προκήρυξης ο τρίτος οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει τα εξής
δικαιολογητικά:
I. Απόφαση των αποφασιστικών οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους
πόρους, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στον προσφέροντα τους
αναγκαίους πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας και την
διάθεση αυτών στην Αναθέτουσα Αρχή και για λογαριασμό του προσφέροντα καθόλη
την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο συμπεριλαμβανομένης τυχόν
χρονικής παράτασής της.
II. Ιδιωτικό συμφωνητικό του φορέα με τον προσφέροντα, με το οποίο να αναλαμβάνει την
δέσμευση και υποχρέωση διάθεσης στον προσφέροντα των αναγκαίων πόρων καθόλη
την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν
χρονικής παράτασής της.
III. Νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα ανάλογα με τη νομική του μορφή (ΦΕΚ σύστασης
και ΦΕΚ εκλογής Δ.Σ και συγκρότησης Δ.Σ σε σώμα για τις Α.Ε και ΕΠΕ, το ισχύον
καταστατικό για όλους).
Όσα από τα απαιτούμενα στοιχεία των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) του άρθρου Β2.6.2
καλύπτει ο φορέας.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Αρ. πρωτ. εισερχ. 8475/15.10.2014 ΕΔΑ ΠΚΜ
Επίσης, στο άρθρο Β2.6, παρ. ΙΙ., αναφέρεται:
“Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) συναφή έργα,
ανάλογου μεγέθους και απαιτήσεων του παρόντος έργου, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα την
τελευταία δεκαετία, όπως περιγράφονται στην παρ. Β2.6.2. της παρούσας.”
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πώς ορίζεται το ανάλογου μεγέθους, έργο του ιδιωτικού
τομέα. Αν για παράδειγμα έργο 300.000 ευρώ θεωρείται αναλόγου μεγέθους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ως συναφές έργο, ανάλογου μεγέθους και απαιτήσεων με το προκηρυσσόμενο έργο, στον
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ορίζεται ένα έργο που αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση
ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος και περιλαμβάνει ενδεικτικά τα θεματικά
αντικείμενα των συναφών έργων, που καθορίζονται στο άρθρο Β2.6.2. περίπτωση (β) του
Μέρους Β του αναλυτικού τεύχους της Προκήρυξης.
Ως ανάλογου μεγέθους έργο, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, θεωρείται ένα έργο που
προσομοιάζει ποιοτικά και ποσοτικά με το προκηρυσσόμενο έργο.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Με το από 22/10/2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
1. Η απόδειξη υλοποίησης των κυριοτέρων συναφών έργων, από τον υποψήφιο, όταν αυτά
αφορούν ιδιωτικούς φορείς και δεν υπάρχουν βεβαιώσεις των εταιριών ή συμβάσεις δύναται να
γίνει με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου;
2. Προσμετρώνται στην απόδειξη εμπειρίας συναφών έργων, έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή
πρέπει να είναι ολοκληρωμένα;
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3. Η απόδειξη εμπειρίας του Υπεύθυνου που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και η οποία πρέπει να
είναι δεκαετής μπορεί να αποδειχθεί με υπεύθυνη δήλωση του για όσα έργα δεν διαθέτει άλλα
αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις κτλ)
Οι 3 ανωτέρω ερωτήσεις προκύπτουν ύστερα από την ανάγνωση του άρθρου 71 N.4281/2014
παράγραφος 2 α ii.
"Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά
την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου
ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον
τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα."
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ Α’/08‐08‐2014) αν και δημοσιευμένος από τον Αύγουστο του 2014 δεν
έχει τεθεί στο σύνολό του σε άμεση εφαρμογή. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 201 αυτού, η ισχύς των διατάξεων του αρχίζει από την 01.03.2015 εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, κάτι το οποίο δεν ορίζεται για το άρθρο 71, για το οποίο
επομένως η ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ είναι η 01.03.2015.
Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο Β2.6.2 του Μέρους Β του αναλυτικού τεύχους της
Προκήρυξης, οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας έχουν ως εξής:
α/α 1: Η απόδειξη υλοποίησης των κυριοτέρων συναφών έργων, από τον υποψήφιο, όταν οι
παραλήπτες είναι ιδιωτικοί φορείς και δεν υπάρχουν βεβαιώσεις των εταιριών ή συμβάσεις, δεν
δύναται να γίνει με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο B2.6.2 περίπτωση (β):
«Η υλοποίηση των κυριοτέρων συναφών έργων, από τον υποψήφιο, θα πρέπει να αποδεικνύεται
με τα ακόλουθα πιστοποιητικά / έγγραφα:
¾ Εάν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, θα προσκομιστούν
έγγραφα ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή
(π.χ. Σύμβαση και Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών).
¾ Εάν οι παραλήπτες είναι ιδιωτικοί φορείς θα προσκομιστούν αντίγραφα ιδιωτικών
συμφωνητικών (εφόσον υπάρχουν) και βεβαιώσεις των εταιριών για την εκτέλεση των
έργων.
α/α 2: Δεν προσμετρούνται στην απόδειξη εμπειρίας συναφών έργων, τα έργα που βρίσκονται σε
εξέλιξη. Τα συναφή έργα που επικαλείται ο υποψήφιος πρέπει να είναι ολοκληρωμένα και γι’ αυτό
ζητούνται, είτε «Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών» για τα έργα φορέων του
δημοσίου τομέα, είτε βεβαιώσεις των ιδιωτικών φορέων για την εκτέλεση των συναφών έργων.
α/α 3: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο B2.6 (ΙΙΙ) ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο
Υπεύθυνος Έργου να διαθέτει δεκαετή (10) εμπειρία στην υλοποίηση έργων δημοσιότητας στον
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
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Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο B2.6.2 περίπτωση (γ) ο Υπεύθυνος Έργου που θα ηγηθεί της
Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτει δεκαετή (10) εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
δημοσιότητας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα πρέπει να έχει εμπειρία συντονισμού σε
έργα ανάλογης πολυπλοκότητας και μεγέθους με το προκηρυσσόμενο και καθοδήγησης ομάδων
παρόμοιου μεγέθους με αυτό της προσφοράς.
Επιπρόσθετα, στο ίδιο άρθρο B2.6.2 περίπτωση (γ) αναφέρεται ότι «για την τεκμηρίωση της
εμπειρίας στην υλοποίηση συναφών έργων δημοσιότητας, θα πρέπει να προσκομιστούν σχετικά
πιστοποιητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, σχετικές συμβάσεις ή τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών)».
Κατά συνέπεια, για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του Υπεύθυνου Έργου δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτή Υπεύθυνη Δήλωση του για όσα έργα δεν διαθέτει άλλα αποδεικτικά έγγραφα
(βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις κτλ).
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