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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ημερομηνία: 25/10/2019
Α.Π.: 151.323/811-Γ
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων στο από 24/10/2019 υποβληθέν ερώτημα επί του τεύχους διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου Superfast Broadband»– Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
ΣΧΕΤ:

A. Η διακήρυξη υπαριθμ.3/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC5723916 2019-10-18)
B. Τα από 24/10/2019 διευκρινιστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Α. Σε συνέχεια των από 24/10/2019 διευκρινιστικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέσω
ΕΣΗΔΗΣ διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Ερώτημα 1:
Εάν κάθε ένα από τα έργα που δηλώνει ο υποψήφιος ανάδοχος στο πλαίσιο απόδειξης της τεχνικής ικανότητας απαιτείται να καλύπτει και τα 5 πεδία της εμπειρίας,
ή η κάλυψη των 5 πεδίων της εμπειρίας μπορεί να προκύπτει αθροιστικά από το σύνολο των
έργων που δηλώνονται από τον υποψήφιο ανάδοχο.
Απάντηση:
Διευκρινίζεται ότι η κάλυψη των πεδίων εμπειρίας μπορεί να προκύπτει αθροιστικά όπως αναφέρεται στην διακήρυξη (αρ.2.2.6)
Ερώτημα 2:
Σελ. 17/ Παρ. 2.2.6: Η 5ετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση έργων με αντικείμενο την
αξιολόγηση έργων σχετικών με τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών πρέπει να καλύπτεται και από τα 5 μέλη της Ομάδας Έργου ή θα πρέπει να καλύπτεται μόνο από τα 2 μέλη
της Ομάδας Έργου που είναι πτυχιούχοι/ έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών;
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Απάντηση:

Διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη σχετική απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη
της ομάδας έργου, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη (αρ.2.2.6)
Β. Αποφασίζουμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού κατά
2 ημέρες, ήτοι : καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 6/11/2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Γρ. ΓΓΤΤ
 Γρ. Υπουργού
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