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ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρίνισης  επί  της διακήρυξης  διεθνή (άνω των ορίων) ανοιχτού ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του  Υποέργου 1 “Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης
τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας'' της Πράξης με τίτλο  “Τουριστική
Προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” 
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ.135412(4209)/23-03-2018 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
β)Το από 19-4-2018 ερώτημα της ”CHOOSE AE ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”

 
       Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της
ανωτέρω  (α)  σχετικής  διακήρυξης  για  την  ανάθεση  του  αναφερόμενου  στο  αντικείμενο  του
θέματος έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –τιμής  συνολικού  προϋπολογισμού  3.472.400,00€
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (2.800.322,58  €  άνευ  Φ.Π.Α.) αναφορικά  με  διευκρινίσεις  που
δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν του ανωτέρω (β) σχετικού ερωτήματος, ως εξής:
 
Σε ό,τι αφορά τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία θα κατατεθούν μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο,
α)πιστοποιητικό  συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ–
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ” από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν.
3688/2008 (Α΄ 163)  κτλπ και β) πιστοποιητικό  ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο, 
σύμφωνα με την παρ.Β.7. του άρθρου 2.2.9.2 της ανωτέρω (α) σχετικής διακήρυξης: 
“Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.”
     Συνεπώς, τα ανωτέρω (α) και (β) πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομισθούν ξεχωριστά από
κάθε μέλος της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό Ένωσης εταιριών σε ό,τι αφορά κάθε μέλος.
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