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ΘΕΜΑ: 2η Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού 
άνω των ορίων, για το έργο µε τίτλο «Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 
Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 
– τιµής, προϋπολογισµού 626.600,00 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%» 
(505.322,58 € χωρίς ΦΠΑ) 
Σχετ. Η µε αριθ.πρωτ. 117501(3572)/4-4-2018 ∆ιακήρυξη 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 υποβληθέντων µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ ερωτηµάτων, ως εξής: 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
«Σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα: Σύµφωνα µε την πρόσκληση, 
απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια των τριών (3) 
τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισµού, τουλάχιστον ένα σχετικό µε το 
υπό ανάθεση έργο συνολικού ύψους τουλάχιστο ίσο µε τον προϋπολογισµό του έργου 
(σηµείο 2.2.6), καθώς και να προσκοµίσουν αντίστοιχα στοιχεία τεκµηρίωσης (σηµείο Β.4.2. & 
2.2.9.2). Τα ερωτήµατα µας είναι τα ακόλουθα: (1) Από την παραπάνω διατύπωση 
καταλαβαίνουµε ότι το ύψος του προϋπολογισµού της τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας δύναται να καλύπτεται µε ένα συναφές έργο µε προϋπολογισµό τουλάχιστον ίσο 
µε το παρόν έργο ή και µε πλήθος έργων τα οποία αθροιστικά καλύπτουν την απαίτηση αυτή; 
Παρακαλούµε επιβεβαιώστε µας. (2) Σε περίπτωση που ένα έργο υπερκαλύπτει το παραπάνω 
κριτήριο, υπάρχει λόγος προσκόµισης περισσότερων σχετικών έργων; - Αξιολογείται η 
επιπλέον του κριτηρίου εµπειρία; (3) Σε περίπτωση που ο «Πελάτης» (Υπόδειγµα 
παρουσίασης σχετικών έργων &σηµείο Β.4.2. & 2.2.9.2) είναι δηµόσιος φορέας και 
συγκεκριµένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν χορηγεί πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 
παραλαβής, όπως απαιτείται από το σηµείο Β.4.2 & 2.2.9.2, δύναται ως στοιχείο τεκµηρίωσης 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα (υποψήφιου αναδόχου), συνοδευόµενη από 
αποδεικτικά εξόφλησης του έργου (τιµολόγια & πληρωµές); (4) Σε περίπτωση κοινοπραξίας σε 
ένα έργο, στο συµφωνητικό της οποίας δεν αποτυπώνεται επακριβώς το ποσοστό συµµετοχής 
κάθε εταίρου στον προϋπολογισµό (διαµορφώνεται απολογιστικά κατά την ολοκλήρωση του 
έργου), δύναται ως στοιχείο τεκµηρίωσης να προσκοµιστεί, συµπληρωµατικά του 
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συµφωνητικού της κοινοπραξίας, βεβαίωση του επικεφαλής της κοινοπραξίας σχετικά µε το 
ποσοστό συµµετοχής κάθε εταίρου;» 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα» σηµείο α ορίζεται ότι: 
« α) Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του 
διαγωνισµού, να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) σχετικό µε το υπό ανάθεση έργο 
συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσο µε τον προϋπολογισµό του έργου µη 
συµπεριλαµβανοµένου δικαιώµατος προαίρεσης και µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για τον 
υπολογισµό της τριετίας, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του/των έργου/ων. 
Ως παρόµοια έργα νοούνται ολοκληρωµένα έργα υποστήριξης σε θέµατα σχεδιασµού, 
ανάλυσης και αξιολόγησης πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής ενσωµάτωσης. Σε 
περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί  από Ένωση εταιρειών, λαµβάνεται υπόψη ο 
προϋπολογισµός του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού 
(%) συµµετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου.». Συνεπώς 
απαιτείται τουλάχιστον ένα (1) σχετικό µε το υπό ανάθεση έργο συνολικού ύψους 
τουλάχιστον ίσο µε τον προϋπολογισµό του έργου µη συµπεριλαµβανοµένου δικαιώµατος 
προαίρεσης και µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και όχι πλήθος έργων τα οποία αθροιστικά 
καλύπτουν την απαίτηση αυτή. 
 
2) Σύµφωνα µε το προαναφερθέν άρθρο 2.2.6 απαιτείται «…τουλάχιστον ένα (1) σχετικό µε 
το υπό ανάθεση έργο…». Συνεπώς εφόσον το έργο κρίνεται σχετικό δεν απαιτείται η 
προσκόµιση περισσότερων σχετικών έργων. Σε ότι αφορά τα κριτήρια ανάθεσης, αυτά 
αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 2.3.1. «Κριτήριο ανάθεσης» της διακήρυξης 
 
3) Στη συγκεκριµένη περίπτωση εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκδίδει/δεν χορηγεί 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής, γίνεται αποδεκτό ως στοιχείο τεκµηρίωσης 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα (υποψήφιου αναδόχου), συνοδευόµενη από 
αποδεικτικά εξόφλησης του έργου (τιµολόγια & πληρωµές), µε πλήρη αναφορά στα στοιχεία 
του έργου. 
 
4) Σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται επακριβώς το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταίρου 
στον προϋπολογισµό και διαµορφώνεται απολογιστικά κατά την ολοκλήρωση του έργου, 
δύναται ως στοιχείο τεκµηρίωσης να προσκοµιστεί, συµπληρωµατικά του συµφωνητικού της 
κοινοπραξίας, βεβαίωση του επικεφαλής της κοινοπραξίας σχετικά µε το ποσοστό συµµετοχής 
κάθε εταίρου, εφόσον συνοδεύεται και από αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης 
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