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∆ήµος Πειραιά 09/03/2021
Α. Π.: Εισερχ. 10777
Ηµ/νία Αποστολής: 08/03/2021

Προς : Δήμο Πειραιά
Ι. Δραγάτση 12 και Πλ. Κοραή 1, 18535, Πειραιάς
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021
Θέμα :

Αίτημα για παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το
έργο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πειραιά»

Αξιότιμοι Κύριοι,
Αναφορικά με την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πειραιά»
1. Στη σελ. 18, παράγραφος 2.2.6 αναφέρεται:
«(…) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών τα
αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 7 του Παραρτήματος Ι.»
Επιπλέον, στη σελ. 24, παράγραφος 2.2.9.2, σημείο Β4 αναφέρεται:
«(…) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα
αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 7 του Παραρτήματος Ι.»
Ακόμη στην σελ. 62, άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται:
«(…) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα
αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης (για τουλάχιστον ένα έργο για κάθε μία εκ των τεσσάρων
παραπάνω κατηγοριών).»

Επιπρόσθετα, στις σελ. 62-63, άρθρο 7, αναφέρεται:
«Στον φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» τοποθετούνται από τον
συμμετέχοντα επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
(…)
2. Πίνακα Ομάδας έργου με αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της ομάδας και ορισμό Υπευθύνου,
την απαιτούμενη εξειδίκευση του καθενός και την συνολική του εμπειρία. (Παράρτημα Β της
παρούσας).
(…)
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4. Βιογραφικό Σημείωμα από κάθε μέλος της Ομάδας έργου, προς απόδειξη των προσόντων και
της εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου του υποψηφίου η οποία πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον 5 μέλη, όπως τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία περιγράφονται αναλυτικά
στο άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης
5. ΥΔ από όλα τα μέλη της Ομάδας όπου να δηλώνεται α) η αλήθεια του περιεχομένου του
Βιογραφικού Σημειώματος, β) η αποδοχή του ορισμού τους ως μέλος της Ομάδας Έργου και
δέσμευση συνεργασίας για όλη τη διάρκεια της σύμβασης .»

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης για τα μέλη της ομάδας έργου
είναι τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία 2, 4 και 5 του άρθρου 7 (σελ 62-63), και
πως δεν ισχύει η σχετική απαίτηση για «στοιχεία τεκμηρίωσης για τουλάχιστον ένα έργο για κάθε
μία εκ των τεσσάρων παραπάνω κατηγοριών», καθώς δεν διευκρινίζονται οι τέσσερις κατηγορίες
έργων που ζητούνται.

2. Στους πίνακες των σελ. 40, 43, 52, 59, 66, αναφέρεται:
Αριθμός
Παραδοτέου

Τίτλος παραδοτέου

Χρόνος Ολοκλήρωσης

Ανάλυση Υφιστάμενης
Κατάστασης – Χαρτογράφηση της
Περιοχής Παρέμβασης
Π.1α. –Π.1β

Χωροθέτηση Σημείων
Επαναφόρτισης και Θέσεων
Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια
Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων
Επαναφόρτισης Η/Ο.

Από ανάρτηση της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ ως τις 31/03/2021

Π.2

Έκθεση Διαβούλευσης

Από ανάρτηση της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ ως τις 31/03/2021

Π.3

Ολοκλήρωση Φακέλου –
Εφαρμογή Σχεδίου

Από ανάρτηση της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ ως τις 31/03/2021

Επιπλέον, στη σελ. 40, αναφέρεται:
«Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. απ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396, η ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 31/03/2021.»

Ακόμη, στη σελ. 42, αναφέρεται:
«Η Συνολική Συμβατική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών προσδιορίζεται από την ημερομηνία
ανάρτησης της υπογεγραμμένης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ως τις 31/03/2021.»
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στην σελ. 43 αναφέρεται:
«Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 31/03/2021. »
Επιπρόσθετα, στις σελ. 50-51, σημείο Γ αναφέρεται:
«Το άρθρο τιμολογίου 1 αποτελείται από 2 υποφακέλους (Π1α και Π1β) και θα καλύψει τις
υπηρεσίες του αναδόχου από την υπογραφή της σύμβασης ως τις 31/03/2021 και κοστολογείται
σε 31.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). »
(…)
«Το άρθρο τιμολογίου 2 αποτελείται από 1 παραδοτέο (Π2) και κοστολογείται σε 12.400 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με ημερομηνία παράδοσης την 31/03/2021. »
(…)
«Το άρθρο τιμολογίου 3 αποτελείται από 1 παραδοτέο (Π3) και κοστολογείται σε 31.000 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και με ημερομηνία παράδοσης την 31/03/2021.»

Συμπληρωματικά, στη σελ. 52, παρ. 3 αναφέρεται:
«Η Συνολική Συμβατική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών προσδιορίζεται από την ημερομηνία
ανάρτησης της υπογεγραμμένης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ως τις 31/03/2021.»
(…)
«Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 31/03/2021. Σε περίπτωση
που δοθεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τις θεσμικές αρχές και χωρίς
υπαιτιότητα του αναδόχου, η Σύμβαση της υπηρεσίας δύναται να παραταθεί με την σύμφωνη
γνώμη των 2 μερών.»
Περαιτέρω, στις σελ. 55-56, αναφέρεται:
«Άρθρο Τιμολογίου 1:
(…)
Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή πορεία το σχεδίου και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των
ενεργειών που περιγράφονται στην Ενότητα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για το διάστημα από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και ως τις
31/03/2021.
Άρθρο Τιμολογίου 2
(…)
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Η έκθεση διαβούλευσης περιλαμβάνει την αναφορά του αναδόχου για το σύνολο των ενεργειών
που περιγράφονται στην Ενότητα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για το διάστημα από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και έως τις
31/03/2021.
Άρθρο Τιμολογίου 3:
(…)
Η ολοκλήρωση του φακέλου και η εφαρμογή του σχεδίου περιλαμβάνει την αναφορά του
αναδόχου για το σύνολο των ενεργειών που περιγράφονται στην Ενότητα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, για το διάστημα από την ανάρτηση της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ και έως τις 31/03/2021»

Πρόσθετα, στην σελ. 59, Άρθρο 5 αναφέρεται:
«Η Συνολική Συμβατική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών προσδιορίζεται από την ημερομηνία
ανάρτησης της υπογεγραμμένης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ως τις 31/03/2021.
(…)
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 31/03/2021.»

Τέλος, στην σελ. 67, Άρθρο 17 αναφέρεται:
«Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. απ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396, η ημερομηνία
Ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 31/03/2021.
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 31/03/2021. »

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως καθώς η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι στις
16/03/2021 και κατά πάσα πιθανότητα η διαγωνιστική διαδικασία δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως
31/03/2021, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας δε θα είναι η 31/03/2021 και κατά
συνέπεια παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε το χρονοδιάγραμμα του έργου.

3. Στις σελ. 62-63 , άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται:
«Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου θα
αναφέρονται:
(…)
γ. Η έδρα της επιχείρησης, το απασχολούμενο προσωπικό και η νομική μορφή της επιχείρησης»
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Παρακαλώ, επιβεβαιώστε πως στη παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, για το απασχολούμενο
προσωπικό θα αναφερθεί ο ΜΟ του προσωπικού του τελευταίου κλεισμένου οικονομικού έτους,
όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις και όχι αναλυτική
ονομαστική καταγραφή των εργαζομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό περί προσωπικών
δεδομένων (GDPR).
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4. Στη σελ. 88, Παράρτημα ΙΙΙ – ΤΕΥΔ, Μέρος IV σημείο Β αναφέρεται:
«
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι [……],[……][…]νόμισμα
ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

»
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε πως το παραπάνω πεδίο του ΤΕΥΔ δεν απαιτείται να συμπληρωθεί,
καθώς δεν απαιτείται αντίστοιχο κριτήριο επιλογής στην ενότητα 2.2.5.

Μετά τιμής,
Για την DIADIKASIA BUSINESS
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρήστος Καινούργιος
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
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