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  Θεσσαλονίκη, 15/05/2018 

 
 

Θέμα: Αίτημα Παροχής Διευκρινήσεων για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης 
υπηρεσιών  με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο 

Βέροιας 
 
 
Αξιότιμοι κ.κ.,  
 
Σχετικά με τη Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο 
βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)» με Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Βέροιας σας παρακαλούμε να μας 
διευκρινήσετε  
 

1. Σε ότι αφορά στην Τεκμηρίωση της Εξειδίκευσης των Στελεχών της Ομάδας Έργου, αυτή σύμφωνα 
με την Διακήρυξη (Παράγραφος 2.2.6 - Σημείο 2-α, σελ. 12) προκύπτει από τα βιογραφικά των 
στελεχών και μπορεί να αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές (μεταπτυχιακοί και/ ή 
διδακτορικοί τίτλοι) είτε από την μελετητική και εργασιακή τους εμπειρία. Τα σχετικά ερωτήματα 
που τίθεται είναι τα εξής: 

a. Η μελετητική και εργασιακή εμπειρία των Στελεχών της Ομάδας Έργου αφορά γενικά στα 
αντικείμενα της ειδικότητάς τους, έτσι όπως αυτή ορίζεται στη Διακήρυξη (Παράγραφος 
2.2.6 – Σημείο 2, σελ. 11), χωρίς να είναι απαραίτητο αυτή να αφορά και στον τομέα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον τρόπο που ορίζεται στην Παράγραφο 2.2.6 – Σημείο 1, σελ. 
11 της Διακήρυξης;    

b. Στην περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει σχετική μελετητική και εργασιακή εμπειρία, οι 
μόνες σχετικές σπουδές που αποτελούν απόδειξη επάρκειας είναι οι μεταπτυχιακοί και/ ή 
διδακτορικοί τίτλοι και όχι το βασικό πτυχίο στο αντικείμενο;  

2. Σε ότι αφορά στα Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 
ειδικότερα στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς, αυτά σύμφωνα με την Διακήρυξη 
(Παράγραφος 2.4.3.2, σελ. 16) είναι η ακριβής περιγραφή του πως ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 
καλύψει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή στην Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Ι της Διακήρυξης) όπως και τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά. Σας παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί: 
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a. το ακριβές περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς (π.χ. μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, 
έκθεση καθηκόντων, έγγραφα & δικαιολογητικά, κλπ.) βάσει του οποίου θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, όπως και  

b. τα ακριβή έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο 
περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς (π.χ. πίνακας έργων σχετικής εμπειρίας του 
Υποψηφίου, αναλυτικά βιογραφικά, κλπ.).       

3. Σε ότι αφορά στη Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών και ειδικότερα των Τεχνικών Προσφορών, 
αυτή σύμφωνα με τη Διακήρυξη (Παράγραφος 3.2.1 – Σημείο β, σελ. 18) πραγματοποιείται με 
βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης (Παράγραφος 2.3.1, σελ. 14), δηλαδή 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής. Το ερώτημα που 
τίθεται είναι το εξής: Πως είναι δυνατόν να αξιολογηθούν οι τεχνικές προσφορές με βάσει το 
συγκεκριμένο κριτήριο, τη στιγμή που το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών λαμβάνει χώρα σε 
μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών; Παρακαλούμε όπως 
διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

 
 
Παρακαλούμε τεκμηριώστε την απαίτηση. 
 
 
 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
 
 
Απόστολος Μπιζάκης 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 


