Αθήνα, 22 Ioυνίου 2022
Προς:

Αντικείμενο :

Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 1.06.2022
Πρόσκλησης «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή
Συμβούλου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών γραφείου
διοίκησης έργων για την υποστήριξη της υλοποίησης εννέα
δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχουν
ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
Απαντήσεις :
στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 1.06.2022
«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου
αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών γραφείου διοίκησης έργων
για την υποστήριξη της υλοποίησης εννέα δράσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
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Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για
διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, θα ακολουθήσουν πρόσθετες
διευκρινίσεις που θα δημοσιευθούν από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στην
προβλεπόμενη προθεσμία.

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr), και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. Οι
παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που
διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στον ιστότοπο του
Ταμείου θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους
Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία δημοσίευσής
τους.

Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών γραφείου
διοίκησης έργων για την υποστήριξη της υλοποίησης εννέα δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

#
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Αναφορά
Πρόσκλησης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Επιβεβαιώνεται πως οι υποψήφιοι οικονομικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο
κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές
χρήσεις (2019, 2020, 2021) μεγαλύτερο του εκατό
τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό
ανάθεση σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι μεγαλύτερο ή
ίσο των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα
Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και
διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές ενενήντα λεπτών (2.510.529,90€).
χρήσεις (2019, 2020, 2021) μεγαλύτερο του εκατό τοις εκατό (100%) της
εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο
των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα
ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.510.529,90€).
Σελ. 21, παρ. Σύμφωνα με την πρόσκληση αναφέρεται ότι:
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η ανωτέρω
4.4
«Α) Οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια των τριών απαίτηση καλύπτεται από περισσότερα των δύο (2)
(3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021), να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς:
έργα, τότε το σύνολο των έργων που καλύπτουν την
• τουλάχιστον δύο (2) έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής απαίτηση πρέπει να έχουν αθροιστικά συμβατικό
υποστήριξης για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με τρία (3)
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ένα έργο από τα ανωτέρω θα πρέπει να εκατομμύρια ευρώ.
περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση έργου
κρατικών ενισχύσεων. Τα εν λόγω δύο (2) έργα απαιτείται να έχουν αθροιστικά
συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον ίσο με τρία (3) εκατομμύρια ευρώ.»
Σελ. 20, παρ.
4.3
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Σύμφωνα με την πρόσκληση αναφέρεται ότι:
«Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για
τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021) μεγαλύτερο του εκατό
τοις εκατό (100%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (3.514.829,90€)»
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Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως σε περίπτωση που η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται
από περισσότερα των δύο (2) έργα, τότε το σύνολο των έργων που καλύπτουν την
απαίτηση πρέπει να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’
ελάχιστον ίσο με τρία (3) εκατομμύρια ευρώ.
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