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ΘΕΜΑ:

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 1/2019 σε Απάντηση
Υποβληθέντων Ερωτημάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης 1/2019 του Ανοιχτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου των ενεργειών κατάρτισης/πιστοποίησης στο πλαίσιο της
Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ
(FRANCHISE)»» με Κωδικό ΟΠΣ 5002869, με Α/Α συστήματος 75451 σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1η Ερώτηση
Στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης 2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα, Β4 για την απόδειξη των τυπικών,
επαγγελματικών και λοιπών προσόντων της ομάδας έργου απαιτείται μεταξύ άλλων η υποβολή
Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Εμπειρίας.
Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας, εκτός των Βεβαιώσεων Εργοδότη, δύναται να υποβληθούν
άλλα αποδεικτικά μέσα, όπως: Βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, Βεβαιώσεις επαγγελματικών ενώσεων /
μητρώων, Πιστοποιήσεις, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Συμβάσεις Υλοποίησης έργων;
1η Απάντηση
Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας της ομάδας έργου της παρ. 2.2.6 β), ο οικονομικός
φορέας απαιτείται να προσκομίσει οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο τεκμηριώνει – βεβαιώνει την
επαγγελματική εμπειρία των προτεινόμενων στελεχών της ομάδας έργου, όπως: Βεβαίωση εργοδότη,
Συμβάσεις εργασίας, Συμβάσεις έργων, Υποβληθείσες Καταστάσεις Συμφωνητικών στην Δ.Ο.Υ.,
Βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, Βεβαιώσεις επαγγελματικών ενώσεων / μητρώων, Πιστοποιήσεις,
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
Επισημαίνεται, ότι η αναθέτουσα αρχή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωμα
σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα
οποία αποδεικνύεται η κάλυψη από τους υποψηφίους των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
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2η Ερώτηση
Στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης 2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα, Β4, (β), αναφέρεται ότι «Για την απόδειξη των
τυπικών, επαγγελματικών και λοιπών προσόντων της ομάδας έργου της παρ. 2.2.6 β) απαιτείται η
προσκόμιση των κάτωθι στοιχείων: … γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της Ομάδας έργου ότι όλα
τα σχετικά σημεία των βιογραφικών σημειωμάτων τους είναι αληθή».
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των Υπευθύνων Δηλώσεων των μελών της
Ομάδας Έργου. Επιπλέον διευκρινίστε αν για τα μέλη της Ομάδας Έργου που συνεργάζονται με τον
οικονομικό φορέα χωρίς να διαθέτουν σχέση εξηρτημένης εργασίας, απαιτείται να υποβληθεί Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ);
2η Απάντηση
Σχετικά με την απαίτηση του κεφαλαίου της Διακήρυξης 2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα, Β4, (β), στο οποίο
αναφέρεται ότι «Για την απόδειξη των τυπικών, επαγγελματικών και λοιπών προσόντων της ομάδας
έργου της παρ. 2.2.6 β) απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι στοιχείων:
(α) Πίνακα παρουσίασης των μελών της Ομάδας Έργου, που θα αναλάβει την υλοποίηση της σύμβασης,
ουσιωδώς υπό τη μορφή του κάτωθι υποδείγματος:
α/α

Ονοματεπώνυμο

Θέση στην
Ομάδα έργου

Ειδικότητα

Τίτλος Σπουδών, Ίδρυμα
Απόκτησης Πτυχίου &
Έτος Αποφοίτησης

Σύντομη Περιγραφή
Επαγγελματικής
Εμπειρίας

(β) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου με σαφή αναφορά στην
συμμετοχή και το ρόλο του κάθε μέλους σε ανάλογου αντικειμένου συμβάσεις καθώς και στην εργασιακή
σχέση κάθε μέλους με τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, ουσιωδώς υπό τη μορφή του υποδείγματος του
Παραρτήματος V της παρούσας.
(γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της Ομάδας έργου ότι όλα τα σχετικά σημεία των βιογραφικών
σημειωμάτων τους είναι αληθή.
(δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αποδεικτικά δευτεροβάθμιας- μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχία
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών)
(ε) Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,
Διευκρινίζεται ότι:
• Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται πρωτότυπη. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου υπογραφής.
Δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή.
• Για τα μέλη της ομάδας έργου, που δεν διαθέτουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον οικονομικό
φορέα, απαιτείται η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης για την αποδοχή της συνεργασίας
τους. Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται πρωτότυπη. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου
υπογραφής. Δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή.
Τέλος, σύμφωνα με την Διακήρυξη, εκτός του Οικονομικού Φορέα, απαιτείται η υποβολή Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στην περίπτωση στήριξης στην ικανότητα τρίτων και στην
περίπτωση υπεργολαβίας. Η συμμετοχή στην ομάδα έργου του οικονομικού φορέα δεν νοείται ως
υπεργολαβία και ως εκ τούτου τα μέλη της ομάδας έργου δεν υποβάλλουν Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
3η Ερώτηση
Στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης, 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης, 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης, Κ2: Περιγραφή του
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ανά αντικείμενο κατάρτισης, αναφέρεται ότι «Κρίνεται η πληρότητα και
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επάρκεια του εκπαιδευτικού περιεχομένου ανά αντικείμενο κατάρτισης. Κρίνεται η ανάλυση του
εκπαιδευτικού περιεχόμενου σε εκπαιδευτικές ενότητες σε άμεση συνάφεια με τους εκπαιδευτικούς
στόχους του έργου. Κρίνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Αναλυτικής Περιγραφής του Φυσικού
Αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.».
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας το βαθμό ανάλυσης των αντικειμένων κατάρτισης που απαιτείτε.
3η Απάντηση
Στο παράρτημα Ι της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης) περιλαμβάνεται η ανάλυση των προγραμμάτων κατάρτισης σε εκπαιδευτικές
ενότητες.
Σύμφωνα με την Διακήρυξη ζητείται η επιπλέον ανάλυση των εκπαιδευτικών ενοτήτων.
Με το Κριτήριο ανάθεσης, Κ2: Περιγραφή του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ανά αντικείμενο κατάρτισης:
«Κρίνεται η πληρότητα και επάρκεια του εκπαιδευτικού περιεχομένου ανά αντικείμενο κατάρτισης.
Κρίνεται η ανάλυση του εκπαιδευτικού περιεχόμενου σε εκπαιδευτικές ενότητες σε άμεση συνάφεια με
τους εκπαιδευτικούς στόχους του έργου. Κρίνεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Αναλυτικής
Περιγραφής του Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας
Διακήρυξης.».
4η Ερώτηση
Στο Κεφάλαιο της Διακήρυξης 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική
Προσφορά», 2.4.3.2 , αναφέρεται ότι «Η ανωτέρω τεχνική πρόταση του υποψήφιου οικονομικού φορέα,
δεν μπορεί να ξεπερνά σε έκταση τις πενήντα σελίδες.».
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν επιτρέπεται η υπέρβαση του συγκεκριμένου ορίου καθώς και αν είναι
αποδεκτή η υποβολή πρόσθετων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς ως παραρτημάτων της.
4η Απάντηση
Σύμφωνα με την Διακήρυξη (2.4.3.2) «H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I, Παράρτημα IV &
Παράρτημα V της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Στην ενότητα αυτή, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την
τεχνική του πρόταση για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, τη μεθοδολογία υλοποίησής του
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και να συμπεριλάβει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο
τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην
παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς. Η
ανωτέρω τεχνική πρόταση του υποψήφιου οικονομικού φορέα, δεν μπορεί να ξεπερνά σε έκταση τις
πενήντα σελίδες ενώ πρέπει να ακολουθεί τις εξής προδιαγραφές: Arial γραμματοσειρά:, 11pts μέγεθος
γραμματοσειράς, απόσταση μεταξύ γραμμών 1.5 σειρές, απόσταση μεταξύ παραγράφων 6pts. Οι
οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν».
Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της προβλεπόμενης έκτασης της Τεχνικής Προσφοράς.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή παραρτημάτων της Τεχνικής Προσφοράς που υπερβαίνουν αθροιστικά με την
Τεχνική Προσφορά το όριο των 50 σελίδων.
5η Ερώτηση
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Στο Κεφάλαιο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της Διακήρυξης και στην ενότητα β. σχετικά με
την ελάχιστη απαιτούμενη σύνθεση και προσόντα του οργανωτικού σχήματος (Ομάδα Έργου) που
απαιτείται να προτείνουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αναφέρεται: “Ένας (1) Υπεύθυνος Έργου. O
Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) απαιτείται να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να διαθέτει 10ετή τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία, μετά το πέρας των σπουδών του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων
επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπρόσθετα να έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή μέλος της ομάδας έργου
σε 5 τουλάχιστον έργα που αφορούν κατάρτιση εργαζομένων και με την ιδιότητα του Υπευθύνου Υποέργου
σε ένα τουλάχιστον έργο συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απολογιστικού προϋπολογισμού
μεγαλύτερου ή ίσου του εκατό επί τοις εκατό (100% ) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης. Ο
Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) απαιτείται να συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να είναι εταίρος ή
μέλος διοίκησης του υποψηφίου αναδόχου ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων θα πρέπει να συνδέεται με
σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να είναι εταίρος ή μέλος διοίκησης, ενός εκ των νομικών προσώπων που
μετέχουν στην ένωση.’’
Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα (στοιχεία), τα οποία, θα πρέπει να
προσκομιστούν για την τεκμηρίωση της απαίτησης συμμετοχής με την ιδιότητα του Υπευθύνου Υποέργου
σε έργο συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απολογιστικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου
του εκατό επί τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεσης σύμβασης. Αρκεί η βεβαίωση
επαγγελματικής εμπειρίας;
5η Απάντηση
Για την τεκμηρίωση της απαίτησης συμμετοχής με την ιδιότητα του Υπευθύνου Υποέργου σε έργο
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απολογιστικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου του
εκατό επί τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεσης σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
απαιτείται να προσκομίσει βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας του Υπευθύνου Υποέργου, αντίγραφο της
σύμβασης στην εκτέλεση της οποίας συμμετείχε με την ιδιότητα του Υπευθύνου Υποέργου καθώς και
αντίγραφο του πρωτοκόλλου ή βεβαίωσης οριστικής παραλαβής των σχετικών εργασιών/υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας απαιτείται να προσκομίσει κατάλληλα αποδεικτικά μέσα
προκειμένου να τεκμηριώσει ότι ο Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή
είναι εταίρος ή μέλος διοίκησης του υποψηφίου αναδόχου ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων συνδέεται
με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή είναι εταίρος ή μέλος διοίκησης, ενός εκ των νομικών προσώπων που
μετέχουν στην ένωση.
Επισημαίνεται, ότι η αναθέτουσα αρχή για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωμα
σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα
οποία αποδεικνύεται η κάλυψη από τους υποψηφίους των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
6η Ερώτηση
Στο Κεφάλαιο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της Διακήρυξης και στην ενότητα β. σχετικά με
την ελάχιστη απαιτούμενη σύνθεση και προσόντα του οργανωτικού σχήματος (Ομάδα Έργου) που
απαιτείται να προτείνουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αναφέρεται: “Ένας (1) Οργανωτικός Υπεύθυνος.
Ο Οργανωτικός Υπεύθυνος (Ο.Υ.) απαιτείται να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό
έργων επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπρόσθετα να έχει συμμετάσχει με την ιδιότητα του Υπευθύνου
Υποέργου σε ένα τουλάχιστον έργο συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απολογιστικού
προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου του πενήντα επί τοις εκατό (50%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό
ανάθεση σύμβασης, την τελευταία τριετία.”
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Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι τα αποδεικτικά μέσα (στοιχεία), τα οποία, θα πρέπει να
προσκομιστούν για την τεκμηρίωση της απαίτησης συμμετοχής με την ιδιότητα του Υπευθύνου Υποέργου
σε έργο συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απολογιστικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου
του πενήντα επί τοις εκατό (50%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεσης σύμβασης, την τελευταία
τριετία. Αρκεί η βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας;
6η Απάντηση
Επισημαίνεται ότι η απαίτηση συμμετοχής με την ιδιότητα του Υπευθύνου Υποέργου σε ένα τουλάχιστον
έργο συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης αναφέρεται σε έργο απολογιστικού προϋπολογισμού
μεγαλύτερο ή ίσο του εκατό επί τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεσης σύμβασης,
την τελευταία τριετία.
Για την τεκμηρίωση της απαίτησης συμμετοχής με την ιδιότητα του Υπευθύνου Υποέργου σε έργο
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απολογιστικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου ή ίσου του
εκατό επί τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεσης σύμβασης, την τελευταία τριετία, ο
οικονομικός φορέας απαιτείται να προσκομίσει βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας του Υπευθύνου
Υποέργου, αντίγραφο της σύμβασης στην εκτέλεση της οποίας συμμετείχε με την ιδιότητα του Υπευθύνου
Υποέργου καθώς και αντίγραφο του πρωτοκόλλου ή βεβαίωσης οριστικής παραλαβής των σχετικών
εργασιών/υπηρεσιών. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου νοείται η ημερομηνία που αναφέρεται στη
σχετική βεβαίωση ή στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του έργου, που εκδίδει ο εργοδότης ή
αναθέτουσα αρχή ή αποδέκτης των έργου.

Για τον
ΣΥΝΔΕΣΜΟ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο πρόεδρος του ΔΣ
Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος
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