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ΘΕΜΑ : Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου  του έργου  «Προμήθειας και εγκατάστασης πρότυπου τηλεμετρικού σταθμού
παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας υδάτων στη λίμνη Κορώνεια»  
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ.πρωτ.56360(1327)/31-8-2016 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 υποβληθέντος μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
ερωτήματος της Εταιρίας “SCIENTACT A.E.”, Κανάρη 16, 54644, Θεσσαλονίκη, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ:  “...Τα βιογραφικά σημειώματα και οι Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ομάδας έργου
θα υποβληθούν στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης;  Επίσης θα πρέπει κάθε
μέλος της ομάδας έργου να τα υποβάλει με ψηφιακή υπογραφή;”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα βιογραφικά σημειώματα και οι Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ομάδας έργου θα
υποβληθούν στο στάδιο της συμμετοχής στο διαγωνισμό (και όχι στο στάδιο της κατακύρωσης)
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ-Τεχνική Προσφορά της διακήρυξης, όπου αναφέρεται ότι:

“ Ο προσφέρων   µαζί µε την προσφορά    υποβάλλει: 

...β) Στελέχη Ομάδας Έργου Προσφέροντος (Ειδικοί επιστήμονες και Ομάδα έργου) 

Ο προσφέρων θα πρέπει  να υποβάλει  δήλωση,  συνοδευόμενη από κατάλογο,  σχετικά  με  τα  άτομα που θα
αποτελούν την Ομάδα έργου του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου (στελεχιακό δυναμικό, ειδικοί
επιστήμονες κλπ.)....Η εμπειρία των ειδικών επιστημόνων στα ανωτέρω θέματα αποδεικνύεται από πιστοποιητικά
σπουδών και  σχετικό πίνακα όπου θα αναγράφονται οι σχετικές με τα αντικείμενα υπηρεσίες – μελέτες. Για όλα
τα μέλη της ομάδας έργου του συμμετέχοντος, θα υποβληθούν βιογραφικά σημειώματα (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος  1)  και  πίνακες  εμπειρίας  σε  σχετικές  υπηρεσίες.  Επίσης  όλοι  οι  ανωτέρω  θα
υποβάλλουν δηλώσεις  περί της αλήθειας των στοιχείων που τους αφορούν, της αποδοχής της συμμετοχής
τους στο έργο και της συνεργασίας με τον Προσφέροντα καθώς επίσης και της κάλυψης της αμοιβής τους από

αυτόν.”  Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις των προτεινόμενων ως μελών της ομάδας έργου δεν
υποβάλλονται  ψηφιακά υπογεγραμμένες,  αλλά υποβάλλονται  τα σαρωμένα (μέσω  scanner)  αρχεία
των υπεύθυνων δηλώσεων που έχουν υπογραφεί ιδιοχείρως. Αρχεία σε μορφή doc γίνονται δεκτά.
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