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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 «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων 
στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002871, με Α/Α συστήματος 
73196 σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 
 

Διευκρίνιση 1ου Ερωτήματος  
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. 
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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. 

 

Διευκρίνιση 2ου Ερωτήματος  
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. 
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. 

 

Διευκρίνιση 3ου Ερωτήματος  
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. 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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