ΕΡΩΤΗΜΑ
1. Στο άρθρο 12 παρ.2α και 2β αναφέρεται :
Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος
της πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση
τουλάχιστον:
Α) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
προϋπολογισμού, που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται σε ποσό 600.000,00 €
Β) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βλ. άρθρο 13 ΙΙΙ παρ. 1, όπου ορίζονται τα μέσα απόδειξης ως εξής:
«1. Για την απόδειξη του κριτηρίου της παρ.2 του άρθρου 12:
α….. β….. γ. Πιστοποιητικό/ βεβαίωση παραλαβής και ειδικότερα:
- αν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι φορέας του δημόσιου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (Αναθέτουσα Αρχή), η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών
αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το
οποίο έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή».
Σημειώνεται ότι οι όροι της διακήρυξης δεσμεύουν την Αναθέτουσα
Τα ανωτέρω έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων πέντε Αρχή, βάσει των Αρχών του ανταγωνισμού, της ίσης μεταχείρισης
(5) ετών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ως και της τυπικότητας.
ημερομηνία
ολοκλήρωσης
νοείται
η
ημερομηνία
της
βεβαίωσης/πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου, που εκδίδει η Αναθέτουσα
Αρχή / αποδέκτης. Η απόδειξη της συνδρομής αυτής της προϋπόθεσης
γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 III. Η έλλειψη της παραπάνω
προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Το ΚΕΚ Practica έχει υλοποιήσει την τελευταία πενταετία υποέργο ποσού
1.329.000,00€ για το οποίο αποπληρωθήκαμε τον Δεκέμβριο του 2015. Η
Αναθέτουσα Αρχή (Υπουργείο Εργασίας) δεν έχει προβεί στις διαδικασίες για
την έκδοση των βεβαιώσεων οριστικής παραλαβής. Αντί αυτών θα
μπορούσαμε να ζητήσουμε και να προσκομίσουμε μια βεβαίωση από την
Αναθέτουσα Αρχή με το τελικό ύψος του προϋπολογισμού και τις
ανθρωποώρες που υλοποιήθηκαν; Τα ίδια ισχύουν και για την περίπτωση Β
2. Σχετικά με τους ισολογισμούς των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, Οι ισολογισμοί των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, που
εννοείτε και τη χρήση του 2015;
έχουν κατά νόμο δημοσιευτεί.
3. Το παράρτημά μας στην πόλη των Ιωαννίνων έχει πιστοποιηθεί σαν Κατά το άρθρο 6 παρ.1 της διακήρυξης απαιτείται «Οι δομές που θα
ΚΔΒΜ2 χωρίς να απαιτείται πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου. χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες
Πρόκειται για κτίριο ανεγερθέν βάσει οικοδομικής άδειας πριν την ισχύ των συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της παρούσας πρέπει να
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διατάξεων του ΓΟΚ 85. Στα υφιστάμενα κτίρια πριν την ισχύ του άρθρου 5
του ΓΟΚ 85, δεν υπήρχε η υποχρέωση έκδοσης άδειας για την αλλαγή της
χρήσης. Για την πιστοποίηση του από τον ΕΟΠΠΕΠ, το 2015, απαιτήθηκε η
βεβαίωση αρμόδιου δημόσιου φορέα ότι ο χώρος λειτουργούσε
αποδεδειγμένα, ως επαγγελματικός χώρος εκπαιδευτηρίου (Εγκύκλιος ΔΟΚ
Εγγρ-34837/10-4-92& Εγγρ-15525/6-7-94). Αντί της πολεοδομικής άδειας
χρήσης εκπαιδευτηρίου θα μπορούσαμε να προσκομίσουμε την βεβαίωση
αυτή;
4. Στις διακηρύξεις αναφέρεται ότι η πιστοποίηση δεξιοτήτων θα βασίζεται
στα επαγγελματικά περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ και θα παρέχεται από
φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024 για τις
συγκεκριμένες ειδικότητες. Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται
η 18η Απριλίου 2016, ενώ στο άρθρο, σημείο Α όπου αναφέρεται ότι, μετά την
κατακύρωση του Διαγωνισμού και προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση η
Αναθέτουσα Αρχή με τον «υποψήφιο» Ανάδοχο, ο τελευταίος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει τη «Σύμβαση που έχει υπογράψει με το Φορέα
Πιστοποίησης».
Όπως πιθανά γνωρίζετε, την παρούσα χρονική στιγμή, μόνο ένας Φορέας
Πιστοποίησης διαθέτει Διαπίστευση κατά ISO/IEC 17024 για τα αντικείμενα i
και ii παραπάνω, ενώ η εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της Διαπίστευσης
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, με βάση την εμπειρία μας, είναι κατ’
ελάχιστο 3-4 μήνες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση των διαδικασιών
Διαπίστευσης από Φορείς που δεν την διαθέτουν ήδη, κατά την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΕΔΕ) και του
Αναδόχου.
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε θερμά όπως μας διευκρινίσετε ποιο από τα δύο
απαιτείται να ισχύει:
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….διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια εκπαιδευτηρίου»
Συνεπώς, είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης του αρμόδιου
δημόσιου φορέα ότι ο χώρος λειτουργούσε αποδεδειγμένα, ως
επαγγελματικός χώρος εκπαιδευτηρίου εφόσον τεκμηριώνεται με
την προσφορά ότι είναι ισοδύναμη με πολεοδομική άδεια χρήσης
εκπαιδευτηρίου κατά την Εγκύκλιο ΔΟΚ Εγγρ-34837/10-4-92&
Εγγρ-15525/6-7-94, μαζί με τη σχετική πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ.
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 26 κατά την οποία
«1. Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα:
A. την Σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Φορέα Πιστοποίησης, η οποία
περιλαμβάνει το Πρότυπο Πιστοποίησης, το κόστος πιστοποίησης, τη
διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, τον τρόπο καθορισμού των θεμάτων
εξέτασης και αξιολόγησης των ωφελουμένων, τον αριθμό των
ωφελουμένων που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις κ.α.»
Επισημαίνεται ότι επαρκείς φορείς διαθέτουν διαπίστευση ISO/IEC
17024 και για τα αντικείμενα της διακήρυξης αλλά ακόμη και
φορείς, που δεν διαθέτουν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του
διαγωνισμού, έχουν επαρκή χρόνο μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης για να την αποκτήσουν.
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α. Ο Φορέας Πιστοποίησης με τον οποίο θα υπογράψει Σύμβαση ο Ανάδοχος,
απαιτείται να διαθέτει Διαπίστευση ISO/IEC 17024 για τις συγκεκριμένες
ειδικότητες, κατά την υπογραφή της Σύμβασης ή
β. Ο Φορέας Πιστοποίησης με τον οποίο θα υπογράψει Σύμβαση ο Ανάδοχος,
απαιτείται να διαθέτει Διαπίστευση ISO/IEC 17024 για τις συγκεκριμένες
ειδικότητες, πριν την έναρξη της διαδικασίας Πιστοποίησης των
ωφελουμένων.
5. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 αναφέρεται «Οι δομές που θα
χρησιμοποιηθούν οπό τον Ανάδοχο προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της παρούσας πρέπει να έχουν
προδιαγραφές σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, να διαθέτουν
ισχύουσα
πολεοδομική
άδεια
εκπαιδευτηρίου,
πιστοποιητικό
πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου καθώς επίσης και
προσβασιμότητα
σε
ΑΜΕA
,
σύμφωνα
με
τον
Νόμο
4067/2012/(ΥΕΚ79/Α/20 12 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις οδηγίες
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής
Επικράτειας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει δομές με τις
προαναφερθείσες προδιαγραφές και στις δεκατρείς(13) Περιφέρειες της
χώρας» συγχρόνως στο άρθρο 13 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΠΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» δεν
προκύπτουν απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δομές κατάρτισης που θα
χρησιμοποιήσει ο Πάροχος για την υλοποίηση των προγραμμάτων
κατάρτισης και συγχρόνως στο άρθρο 42 στην περιγραφή της Ε ενότητας
«ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ζητείται
αναλυτική περιγραφή των δομών που θα χρησιμοποιηθούν για την
υλοποίηση του έργου και μάλιστα ζητείται να προσκομιστούν στην τεχνική
προσφορά οι βεβαιώσεις του ΕΟΠΠΕΠ για τις δομές που θα χρησιμοποιήσει.
Ερώτηση: Ο Πάροχος υποχρεούται σε αυτήν τη φάση να υπογράψει
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1. Στο άρθρο 6 με τίτλο «Αντικείμενο της προκήρυξης» αναφέρονται
συνοπτικά στοιχεία των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου, δηλαδή των υποχρεώσεων κατά το στάδιο εκτέλεσης
της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Οι παραπάνω συμβατικές
υποχρεώσεις του Αναδόχου εξειδικεύονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της
διακήρυξης «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» άρθρα 27 έως 41 και στο
«Παράρτημα 1 – Όροι Σύμβασης».
2. Στο άρθρο 13 ορίζονται τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ» των υποψηφίων στο διαγωνισμό και σε αυτά
περιλαμβάνονται μόνο όσα ρητά αναφέρονται στο παραπάνω
άρθρο.
3. Στο ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 42) περιγράφεται το περιεχόμενο της Τεχνικής προσφοράς
των υποψηφίων και στο σημείο Ε) αυτού ορίζεται
«Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τις δομές που θα
χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του Έργου. Οι δομές που θα
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες
επαγγελματικής κατάρτισης της παρούσας πρέπει να έχουν προδιαγραφές
σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, να διαθέτουν ισχύουσα
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συμφωνητικά με δομές τρίτων που πληρούν τις προδιαγραφές; Αυτά τα
συμφωνητικά συνεργασίας θα συμπεριληφθούν στον φάκελο των
δικαιολογητικών; Οι αντίστοιχες πολεοδομικές άδειες εκπαιδευτηρίου και το
πιστοποιητικό πυρασφάλειας για χρήση εκπαιδευτηρίου θα συμπεριληφθούν
στον φάκελο των δικαιολογητικών; Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για
χρήση εκπαιδευτηρίου πρέπει να είναι σε ισχύ; Στον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς θα συμπεριληφθούν ως παράρτημα αποκλειστικό τα
πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ των εγκεκριμένων δομών;

πολεοδομική άδεια εκπαιδευτηρίου, πιστοποιητικό πυροπροστασίας για
χρήση εκπαιδευτηρίου καθώς επίσης και προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ,
σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός
Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους». Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμευθεί για τη διάθεση Δομών με τις
προαναφερθείσες προδιαγραφές και στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της
χώρας (τα απαιτούμενα συμφωνητικά μίσθωσης ή παραχώρησης των
Δομών θα τα προσκομίσει ο Ανάδοχος του Έργου στην Αναθέτουσα αρχή
πριν την έναρξη εκάστου Προγράμματος Κατάρτισης). Τέλος, ο υποψήφιος
Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Βεβαιώσεις του ΕΟΠΠΕΠ ή Υπεύθυνες
Δηλώσεις Πολιτικού Μηχανικού (ως παράρτημα στην Τεχνική Προσφορά),
από τις οποίες να προκύπτει η δυναμικότητα των προαναφερθεισών δομών,
ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της εφικτότητας τήρησης του
χρονοδιαγράμματος.»
4. Τέλος στο άρθρο 26 «Προϋποθέσεις υπογραφής της σύμβασης»
ορίζονται τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τον
ανακηρυχθέντα Ανάδοχο προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση
(ενδεικτικά πιστοποιητικό πυροπροστασίας κλπ).

6. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, δηλαδή πιστοποιητικό πυρασφάλειας για
χρήση εκπαιδευτηρίου ,οι πολεοδομικές άδειες εκπαιδευτηρίου καθώς και το
πιστοποιητικό του ΕΟΠΠΕΠ Για τις δομές που διαθέτει ο Πάροχος, θα πρέπει
να συμπεριληφθούν στο φάκελο δικαιολογητικών;

Στο άρθρο 13 της διακήρυξης ορίζονται τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ» των υποψηφίων στο διαγωνισμό και σε αυτά
περιλαμβάνονται μόνο όσα ρητά αναφέρονται στο παραπάνω
άρθρο.

7. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα του φορέα
πιστοποίησης;
8. Αναφορικά με το άρθρο 42 « ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και

Απαιτείται ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 42 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της διακήρυξης
Σύμφωνα με το άρθρο 42 της Διακήρυξης «Ο υποψήφιος πρέπει να
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την Γ ενότητα Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων
των ωφελουμένων αναφέρεται «Ο υποψήφιος πρέπει να αναλύσει τα στάδια της διαδικασίας
πιστοποίησης των καταρτισθέντων. Ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει στην Προσφορά του Σχήμα
Πιστοποίησης, τουλάχιστον για μια (1) από τις ειδικότητες του άρθρου 29». Είναι γνωστό πως το
Σχήμα Πιστοποίησης περιλαμβάνει και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς
και τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν από τους ωφελούμενους
όμως στο άρθρο 30 παράγραφος 20 αναφέρεται ότι ο Ανόδοχος αναλαμβάνει
την υποχρέωση να διανέμει στους ωφελούμενους το εκπαιδευτικό υλικό που
θα παράξει η ΕΕΔΕ.
Ερώτηση: Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς και οι γνώσεις και δεξιότητες
που περιλαμβάνει το Σχήμα Πιστοποίησης, θα περιληφθούν στην τεχνική
προσφορά;
Σε ποια βάση θα πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση εφόσον ενδέχεται να
προκύψει αναντιστοιχία μεταξύ του εκπαιδευτικού υλικού της ΕΕΔΕ και του
συστήματος που θα συμπεριλάβουμε στην τεχνική προσφορά μας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

συμπεριλάβει στην Προσφορά του Σχήμα Πιστοποίησης,
τουλάχιστον για μια (1) από τις ειδικότητες του άρθρου 29».
Επιπλέον, κατά την παρ. 18 του άρθρου 30 «Η πιστοποίηση
δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα οποία
αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και
είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε
είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν
πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες που
περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη».
Το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα παράξει η ΕΕΔΕ (βλ Άρθρο 30
Όροι Υλοποίησης, παρ. 20), θα στηρίζεται στα ίδια ή παρεμφερή
επαγγελματικά περιγράμματα ή σε σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τις
ειδικότητες που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Στην Τεχνική προσφορά θα περιληφθούν τα στοιχεία που
ορίζονται στο άρθρο 42 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της διακήρυξης.
9. Οι υποχρεωτικές ενότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων συμφώνα με Σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΕΚ
ποιο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και
Ελέγχου Ενεργειών Κατάρτισης θα υλοποιηθούν;
Κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 12 παρ.1 «Σε περίπτωση ένωσης/
10. Στο ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αναφέρεται ότι:
«1. Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών…….
κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από
2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας.»
να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας Ομοίως κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 12 παρ.2 «Ο υποψήφιος
και οικονομικής επάρκειας) κατά τα παρακάτω οριζόμενα στο άρθρο 12. Ειδικότερα εφόσον οι ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της
συμμετέχοντες είναι επιχειρήσεις, που διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, πρέπει να είναι πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα
ολοκλήρωση τουλάχιστον…»
αδειοδοτημένοι ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή 2.
3. Προκεψένου για ενώσεις εταιρειών/ κοινοπραξίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον
όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας καλύπτουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2

ΕΡΩΤΗΜΑ
του παρόντος άρθρου.»
Αντίστοιχα στο Άρθρο 12 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» και σε συνέχεια του ανωτέρω σημείου 2
του Άρθρου 10, αναφέρονται τα εξής:
«Ο υποψήφιος για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια επαγγελματικής
ικανότητας και οικονομικής επάρκειας, άλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα::
1.Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, για τις οποία; έχουν δημοσιευθεϊ
ισολογισμοί, ίσο ή μεγαλύτερο από 1.000.000,00 €. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος κύκλου εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή
μεγαλύτερος από 1.000.000,00 €. Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας η παραπάνω
προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας.
2. Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να
έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον:
Α) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προϋπολογισμού, που κατ'ελάχ/στον ανέρχεται
σε ποσό 600.000,00 €
Β) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης».
Παρακαλώ, αποσαφηνίστε την παραπάνω απαίτηση. Συγκεκριμένα,
διευκρινίστε μας:
Α. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η προϋπόθεση 1 του Άρθρου 12
συντρέχει για κάθε ένα μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή ισχύει ότι, σε
περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας;
Β. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η προϋπόθεση 2 του Άρθρου 12
συντρέχει για κάθε ένα μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή ισχύει ότι, σε
περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον:
Α) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
προϋπολογισμού, που κατ' ελάχιστον ανέρχεται σε ποσό 600.000,00 €
Β) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και
πιστοποίησης» ;
11. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν τα κατά περίπτωση ζητούμενα στη
διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν να είναι:
•
για μεν τα δημόσια έγγραφα ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων
•
για τα ιδιωτικά έγγραφα ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων
εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε
περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια
αρχή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4250/2014;
12. Στο ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΚΡΓΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
ΑΡΘΡΟ 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αναφέρεται ότι:
«Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενότητες:
Α. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές,...............................................
Β. Επιλογή και συντονισμός των εκπαιδευτών σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου......................................................
Γ. Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων..............................
.......................................................................
Δ. Περιγραφή της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης του Έργου.....................................................................
Ε. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου...................................................».
Η φράση «Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες
Ενότητες...» είναι περιοριστική και εξαντλητική; Πιο συγκεκριμένα,
διευκρινίστε μας εάν η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνον
τις παραπάνω ενότητες και οποιαδήποτε προσθήκη ενότητας στην τεχνική

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύει το άρθρο 9 παρ.11 της διακήρυξης και συνεπώς θα
εφαρμοστεί ο ν.4250/2014 για την έννοια της «νόμιμης
επικύρωσης»

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τις ενότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 42 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ
προσφορά αποτελεί παράβαση των όρων της διακήρυξης
13. Στο ΑΡΘΡΟ 43. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παράγραφος 4.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και συγκεκριμένα στο Κριτήριο με α/α
Κ3 αποτυπώνεται ότι η Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των
ωφελουμένων έχει συντελεστή βαρύτητας 25%. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το σημείο νϊ,
της Ενότητας ΣΤ. Επιμέρους Ενέργειες του ΑΡΘΡΟ 29. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ, αναφέρεται ότι «.Η Πιστοποίηση δεξιοτήτων θα γίνει με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα
οποία αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το
Πρότυπο ISO/IEC17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικό για τις
συγκεκριμένες ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη», παρακαλώ διευκρινίστε
μας το εξής:
Εφόσον σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης η πιστοποίηση δεξιοτήτων
θα πρέπει να γίνει με βάση σχήματα - πιστοποιητικά τα οποία
αναγνωρίζονται από τη διεθνή και ελληνική ιδιωτική αγορά και είναι
διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι
πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις
συγκεκριμένες ειδικότητες, και άρα θα πρέπει η απαίτηση να πληρείται
υποχρεωτικά από τον υποψήφιο (on/off κριτήριο), με ποιόν τρόπο το
κριτήριο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης από την επιτροπή
αξιολόγησης; Και εφόσον αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης, τότε όλοι οι
υποψήφιοι δεν θα πρέπει να λάβουν την ίδια βαθμολογία στο συγκεκριμένο
κριτήριο;
14. Στο ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, παράγραφος 1
αναφέρεται ότι: «Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει Δομές με τις προαναφερθείσες
προδιαγραφές και στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας.».
Υπάρχει κάποια θετική αξιολόγηση σε σχέση με το εάν ένας υποψήφιος
Ανάδοχος ή ένα σχήμα/ Ένωση/Κοινοπραξία καλύπτει το σύνολο των 13
Περιφερειών μέσα από την ίδια την Ένωση (με ίδιες δομές), έναντι κάποιου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η πιστοποίηση δεξιοτήτων σύμφωνα με πιστοποιητικά, όπως
αναφέρεται στη διακήρυξη είναι συμβατική υποχρέωση του
Αναδόχου.
Τα κριτήρια επάρκειας του υποψηφίου (κριτήρια on-off)
αναφέρονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης και δεν περιλαμβάνουν
πιστοποιητικά πιστοποίησης.
Αντικείμενο αξιολόγησης και βαθμολόγησης είναι η περιγραφή και
ανάλυση των επί μέρους σταδίων της διαδικασίας πιστοποίησης των
γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων από τον υποψήφιο,
όπως ζητείται στο άρθρο 42 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της διακήρυξης.

Όχι, σύμφωνα με τη διακήρυξη.
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υποψηφίου Αναδόχου ή Ένωσης/Κοινοπραξίας η οποία βασίζεται σε μεγάλο
ποσοστό σε εξασφάλιση συνεργαζόμενων δομών; Αντίστοιχα, υπάρχει
κάποια θετική αξιολόγηση σε σχέση στην περίπτωση που ένας υποψήφιος
Ανάδοχος ή ένα σχήμα/ Ένωση/Κοινοπραξία καλύπτει την απαίτηση και σε
επίπεδο Νομών ή/και σε μεγάλο ποσοστό κάλυψης σε επίπεδο Νομών;
15. Στο ΑΡΘΡΟ 43. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παράγραφος 2 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 «Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς για τις
αναφέρεται ότι: «Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι υποχρεωτικές απαιτήσεις (απαράβατοι όροι).».
που καλύπτονται ακριβώς οι υποχρεωτικές απαπήσεις (απαράβατοι όροι). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι
τους 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι υποχρεωτικές απαιτήσεις (απαράβατοι όροι).».
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας σύμφωνα με ποια κριτήρια πρόκειται η
βαθμολογία τεχνικών προσφορών να αυξάνεται στους 120 βαθμούς και
συνεπώς τί αντιπροσωπεύουν οι 20 αυτοί βαθμοί.
16. Στη διακήρυξη δεν γίνεται αναφορά στην έννοια "υπεργολαβίας" ή/και Ναι
"υπεργολάβου". Επιτρέπεται η χρήση υπεργολάβων;
17. Στο άρθρο 42, ενότητα Ε, δεύτερη παράγραφος αναφέρεται: Οι δομές που Οι δομές απαιτείται να έχουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια
θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο προκειμένου να παράσχει τις εκπαιδευτηρίου, όπως ρητά ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρο 6 παρ.1)
υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης της παρούσας πρέπει να έχουν
προδιαγραφές σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, να διαθέτουν
ισχύουσα
πολεοδομική
άδεια
εκπαιδευτηρίου,
πιστοποιητικό
πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου καθώς επίσης και
προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (YEK
79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Σχεδιάζοντας για Όλους».
Οι δομές οι οποίες έχουν τακτοποίηση για αλλαγή σε χρήση εκπαιδευτηρίου,
σύμφωνα με νόμο ρύθμισης πολεοδομικών θεμάτων (πχ 4178/2013)
θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης?
18.
Σύμφωνα
με
το
κεφάλαιο
IV.
ΕΠΙΚΛΗΣΗ
ΔΑΝΕΙΑΣ Όπως ρητά ορίζεται στο διακήρυξη (και στο νόμο) κάθε τρίτος «μη

ΕΡΩΤΗΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ο
υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να βασίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Συγκεκριμένα, ο
υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να κάνει Επίκληση Δάνειας επαγγελματικής
ικανότητας.
Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο παρακαλούμε διευκρινίστε μας τα
παρακάτω:
Α, δύναται συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη νομική οντότητα με τον
υποψήφιο Ανάδοχο να «δανείσει» στον υποψήφιο Ανάδοχο επαγγελματική
ικανότητα;
Β. μπορεί μία συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη νομική οντότητα να αποτελεί
εταίρο σε ένα σχήμα/Ένωση/Κοινοπραξία και ταυτόχρονα να «δανείζει»
επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο ίδιου έργου σε ένα άλλο
σχήμα/Ένωση/Κοινοπραξία;
Γ. Η νομική οντότητα η οποία «δανείζει» τον υποψήφιο Ανάδοχο εμπίπτει
στους όρους και προϋποθέσεις των Αρθρων ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΛΟΓΟΙ
της διακήρυξης
Δ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο γ. του ίδιου κεφαλαίου IV.
Αναφέρεται ότι «Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα
ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά:……….
γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών του άρθρου
13.II από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη της επαγγελματικής ικανότητας του τρίτου
που πρόκειται να «δανειστεί», όπως αυτή ζητείται παραπάνω.».
Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν η παραπομπή στο άρθρο 13.II
(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ) είναι ορθή ή εάν η παραπομπή
αφορά το άρθρο 13.III. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ /

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
μετέχων στην προσφορά» μπορεί να προσφέρει δάνεια εμπειρία
(άρθ.13 περ.IV παρ.1)
Για την απόδειξη της δάνειας εμπειρίας απαιτούνται όλα τα
αναγκαία προς τούτου έγγραφα και ενδεικτικά τα αναφερόμενα
στο άρθρο 13 παρ.IV μεταξύ των οποίων αυτά «από τα οποία
αποδεικνύεται η ύπαρξη της επαγγελματικής ικανότητας του τρίτου που
πρόκειται να «δανειστεί», όπως αυτή ζητείται παραπάνω», κατά τη ρητή
διατύπωση του σχετικού όρου.
Το δικαίωμα δανεισμού παρέχεται ανεξαρτήτως της έννομης
σχέσης που συνδέει δανείζοντα και δανειζόμενο, όπως ρητά
αναφέρεται στη διακήρυξη (άρθ.13 περ.IV παρ.1)
Το άρθρο 10 της διακήρυξης αναφέρεται στους υποψήφιους και στο
δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΕΡΩΤΗΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.
Ε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να στηριχτεί
στην επαγγελματική ικανότητα τρίτου φορέα για την απόδειξη ικανότητας
εκτέλεσης του έργου, αυτό δεν αποτελεί και ανάθεση υπεργολαβίας
ταυτόχρονα;
19. Σε ανάλογους δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς το να διαθέτει ο ίδιος ο
υποψήφιος την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική επάρκεια και να μην
στηρίζεται σε δυνατότητες τρίτων μέσω δάνειας εμπειρίας, προσδίδει στον
υποψήφιο σημαντικό και συνήθως βαθμολογούμενο προβάδισμα στην
τεχνική αξιολόγηση. Ισχύει το ίδιο στην παρούσα διακήρυξη θέματος ή
θεωρείται χαρακτηριστικό/κριτήριο ήσσονος σημασίας; Παρακαλώ
τεκμηριώστε μας.
20. Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 30. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Διακήρυξης,
παράγραφος 2 αναφέρεται ότι «Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης
λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (5,33 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής
κατάρτισης και τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με
την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετόσχει στην
διαδικασία πιστοποίησης.». Επίσης, στην παράγραφο 3 του ίδιου Άρθρου αναφέρεται ότι: «3.
Η δαπάνη του εκπαιδευτικού επιδόματος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή /Δικαιούχο και η καταβολή του
υλοποιείται με αυτεπιστασία από αυτήν είτε με δίγραμμες τραπεζικές επιταγές, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό.».
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν οι ασφαλιστικές εισφορές των
εκπαιδευόμενων / καταρτιζομένων βαραίνουν τον Ανάδοχο ή την
Αναθέτουσα Αρχή, καθώς δεν προκύπτει ρητά από τη διακήρυξη
21. Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 30. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, παράγραφος 8 αναφέρεται
ότι «8. Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης εφ όσον υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως θα χορηγούνται
εδέσματα /χυμοί/καφέδες στους καταρτιζόμενους. Το κόστος αυτό καλύπτεται αποκλειστικό από τον Ανάδοχο.».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το δικαίωμα χρήσης δάνειας εμπειρίας και οικονομικής επάρκειας
παρέχεται από το νόμο (π.δ 60/07 άρθρο 45 παρ. 2 και 46 παρ.3)και
τη διακήρυξη.
Όπως είναι αυτονόητο, αφού αναφέρεται στα κριτήρια επάρκειας
δεν βαθμολογείται.

Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή (άρ.30
παρ. 3)

Αφορά το σύνολο της κατάρτισης δηλ. θεωρία και πρακτική

ΕΡΩΤΗΜΑ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της διακήρυξης ως κατάρτιση νοείται
το σύνολο των 380 ωρών (θεωρία και πρακτική), παρακαλώ διευκρινίστε μας
εάν η παραπάνω απαίτηση χορήγησης εδεσμάτων/χυμών/καφέδων στους
καταρτιζόμενους αφορά μόνο στο κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης ή και
της πρακτικής άσκησης.
22. Στο ΑΡΘΡΟ 43. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παράγραφος
1 αναφέρεται ότι: «Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει
σύμφωνα με τον «Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης» προσφορών που
παρουσιάζεται στη συνέχεια. Οι προσφορές δεν βαθμολογούνται με τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής.».
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας τι σημαίνει η φράση «Οι προσφορές δεν
βαθμολογούνται με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.»;
23. Στο ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, παράγραφος 2 αναφέρεται ότι: «Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
επίσης να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά.\ με απόφασή της μετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής, σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα
χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας, κατόπιν πρόσκλησης του
υποψήφιου προς παροχή εξηγήσεων.».
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν υπάρχει κάποιο όριο βάσει του οποίου
μία οικονομική προσφορά μπορεί να κριθεί ως «ασυνήθιστα χαμηλή» από
την Επιτροπή αξιολόγησης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σημαίνει ότι τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής ( άρθρα 45 και 46 του
π.δ 60/07) όπως ορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης δεν
βαθμολογούνται, όπως άλλωστε ορίζεται από το π.δ 60/07.

Δεν υπάρχει όριο.

