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Υποψήφιους Οικονομικούς
Φορείς

ΘΕΜΑ:
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την διακήρυξη του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γενικού Σχεδίου
Ύδρευσης Δημοτικής Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Αγίου Νικολάου»
(ΑΔΑΜ:19PROC004490362 2019-02-20, Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80439
Σχετ.:

1. Το με αρ. πρωτ. 1089/8.3.3019 Αίτημα Συμπληρωματικών Πληροφοριών
του υποψήφιου οικονομικού φορέα Ζηδιανάκη Μιχαήλ Συνεργάτες Ε.Ε.
2. Το με αρ. πρωτ. 1090/8.3.3019 αίτημα παροχής διευκρινίσεων του
υποψήφιου οικονομικού φορέα ΕΜΒΗΣ Α.Ε.

Σε συνέχεια των παραπάνω αιτημάτων για διευκρινίσεις επί των τευχών δημοπράτησης για
την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
με τίτλο « ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» που έχει
αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.qr του συστήματος με αριθμό
συστήματος 80439, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Ερώτημα σχετικά με τη διάθεση στοιχείων υφιστάμενων μελετών που αναφέρονται στο Φάκελο
Έργου-Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Παρ. 2.4 Διαθέσιμα Στοιχεία από Υφιστάμενες Μελέτες,
Πίνακας 1.

Λόγω του μεγάλου όγκου των αρχείων και της παλαιότητας κάποιων μελετών που δεν
υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, οι μελέτες θα διατίθενται προς ενημέρωση των υποψήφιων
οικονομικών φορέων στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (Λατούς 8, Άγιος
Νικόλαος, 1ος όροφος) για το χρονικό διάστημα από τις 18 έως 22/3/2018 και ώρες 10:0014:00. Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας επιθυμεί την αναπαραγωγή στοιχείων
μελέτης, θα γίνεται με δική του μέριμνα και αυθημερόν.
Αν τα στοιχεία που ζητούνται, υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή θα διατίθενται στους
οικονομικούς φορείς μέσω της χρήσης συσκευής αποθήκευσης USB.

Ερώτημα σχετικά με το άρθρο 20.3 (σελ.27) της διακήρυξης για το μέγεθος της Τεχνικής
Προσφοράς.
Σας ενημερώνουμε πως το μέγεθος της Τεχνικής προσφοράς έχει εκ παραδρομής γραφτεί «200
σελίδες». Με στόχο την ισονομία μεταξύ των προσφορών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις
της Μελέτης και της υποβαλλόμενης Τεχνικής Προσφοράς, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου ε)
του άρθρου 20.3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων
αυτών),

καθώς

και

τα

στοιχεία

που

τεκμηριώνουν

τα

ανωτέρω

δ)

και

ε)

σημεία

(συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων
συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία
μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο
μέγεθος 50 σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος
οργανογράμματος.»
Χωρίς να αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης ή λόγο αποκλεισμού, παρακαλούνται οι υποψήφιοι
οικονομικοί φορείς, για διευκόλυνση της Επιτροπής Διαγωνισμού στη διαδικασία αξιολόγησης των
Τεχνικών προσφορών, να αποστείλουν σε έντυπη μορφή το αντίστοιχο αρχείο που θα αναρτηθεί
στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών.

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
Ο Γενικός Διεθυντής

Ιωάννης Πεδιαδίτης
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