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Α/A	   Παρ	  .	   Ερώτηση	   Απάντηση	  

1	   	   Ενώ	  για	  τις	  Φάσεις	  Α	  και	  Β	  ζητείται	  οικονομική	  
προσφορά	  για	  την	  Φάση	  Γ	  δεν	  ζητείται	  παρόλο	  
που	  περιγράφεται	  αναλυτικά.	  Επίσης	  ζητείται	  
και	  χρονοδιάγραμμα	  του	  έργου	  που	  να	  
περιλαμβάνει	  την	  Φάση	  Γ.	  Τελικά	  χρειάζεται	  να	  
κατατεθεί	  οικονομική	  προσφορά	  για	  Φάση	  Γ;	  

Όχι,	  δεν	  απαιτείται	  να	  δοθεί	  οικονομική	  
προσφορά	  για	  την	  Γ’	  Φάση.	  

2	   	   Πως	  θα	  γίνει	  η	  αξιολόγηση	  της	  τεχνικής	  
περιγραφής	  της	  προσφοράς;	  Θα	  υπάρχει	  
ξεχωριστή	  βαθμολόγηση;	  Υπάρχει	  βαθμός	  
βαρύτητας	  της	  τεχνικής	  και	  οικονομικής	  
προσφοράς;	  

Η	  αξιολόγηση	  των	  προσφορών	  θα	  γίνει	  με	  
βάση	  τα	  8	  κριτήρια	  που	  αναγράφονται	  
στην	  πρόσκληση	  ενδιαφέροντος.	  Οι	  
υποψήφιες	  εταιρείες	  προκειμένου	  να	  
προκριθούν	  στην	  επόμενη	  φάση	  θα	  
πρέπει	  να	  πληρούν	  όλα	  τα	  κριτήρια	  
επιλογής	  (από	  1-‐8)	  που	  αναφέρονται.	  	  

Σε	  δεύτερη	  φάση	  θα	  επιλεγεί	  η	  
οικονομικότερη	  προσφορά.	  

3	   	   Ο	  προϋπολογισμός	  των	  φάσεων	  Α	  και	  Β	  
βασίστηκε	  σε	  συγκεκριμένο	  αριθμό	  σημείων	  
δειγματοληψίας	  που	  θα	  εκτελεστούν	  στην	  Φάση	  
Β;	  

Ο	  υπολογισμός	  του	  ενδεικτικού	  
προϋπολογισμού,	  που	  αναφέρεται	  στην	  
πρόσκληση	  ενδιαφέροντος,	  έχει	  βασιστεί	  
σε	  έναν	  εκτιμώμενο	  αριθμό	  
δειγματοληψιών.	  Ο	  προσδιορισμός	  του	  
ακριβή	  αριθμού	  όμως	  αποτελεί	  
αντικείμενο	  της	  Α’	  Φάσης.	  

4	   	   Τι	  διαθέσιμα	  στοιχεία	  υπάρχουν	  από	  την	  
περιοχή	  έρευνας	  (υφιστάμενα	  σημεία	  
δειγματοληψίας	  νερού,	  προηγούμενες	  μελέτες	  
και	  τυχόν	  δειγματοληψίες);	  

Θα	  δοθεί	  πρόσβαση	  στο	  αρχείο	  της	  ΜΠΕ	  
του	  Ολυμπιακού	  Πόλου	  Ελληνικού,	  όπου	  
αναφέρονται	  κάποια	  στοιχεία	  σχετικά	  με	  
αναλύσεις	  δειγμάτων.	  
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5	   	   Ο	  χρόνος	  του	  ένα	  μήνα	  κρίνεται	  ως	  μικρός	  για	  το	  
εύρος	  της	  περιοχής	  έρευνας	  όπως	  και	  για	  τα	  
ζητούμενα	  παραδοτέα	  (6.200	  στρέμματα).	  
Υπάρχει	  κάποιο	  περιθώριο	  αύξησης	  αυτού	  του	  
χρόνου;	  Αφορά	  όλες	  τις	  φάσεις	  η	  μόνο	  τις	  
φάσεις	  Α	  και	  Β;	  

Ο	  χρόνος	  του	  ενός	  μήνα	  αφορά	  την	  
εκτέλεση	  των	  Φάσεων	  Α’	  και	  Β’.	  Προς	  το	  
παρόν	  δεν	  εξετάζεται	  περίπτωση	  αύξησης	  
του	  χρόνου	  αυτού.	  

	  


