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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Στη σελίδα 19 της εν θέµατι ∆ιακήρυξης, αναφορικά µε το άρθρο 2.2.6
(Τεχνική και Ε̟αγγελµατική ικανότητα), αναγράφεται ότι ….. οι οικονοµικοί
φορείς οι ο̟οίοι θα καταθέσουν ̟ροσφορά για το σύνολο των τµηµάτων, ̟ρέ̟ει να
έχουν ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, την τριετία, 2015,2016,2017, τρεις (3) τουλάχιστον
συµβάσεις ̟αροµοίου αντικειµένου, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, µε ελάχιστο συνολικό
ετήσιο συµβατικό αντικείµενο 500.000,00 € έκαστη, άνευ ΦΠΑ, των ο̟οίων η έναρξη
έγινε µετά την 01.01.2015………….
Το ερώτηµα ̟ου τίθεται είναι στην ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος υ̟οψήφιος
ε̟ιθυµεί να υ̟οβάλει ̟ροσφορά για κά̟οιο τµήµα µεµονωµένα, ̟οιο θα
είναι το ύψος των συµβάσεων ̟ου θα α̟αιτηθεί να κατατεθεί, ̟ρος
α̟όδειξη της τεχνικής και ε̟αγγελµατικής ικανότητας ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Ισχύει ότι αναφέρεται στο τεύχος διακήρυξης.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1 . Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υ̟όδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς ό̟ου αναφέρεται ότι
«Το 50% του ̟ληθυσµού των εργαζοµένων, ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει ο Ανάδοχος και θα
υ̟ολογίσει την οικονοµική του ̟ροσφορά, θα έχουν τουλάχιστον 3 τριετίες»
τρο̟ο̟οιείται ως κάτωθι:
«Το 50% του ̟ληθυσµού των εργαζοµένων, ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει ο Ανάδοχος
α̟αιτείται να έχει εµ̟ειρία 3 τριετίες και ̟άνω».
2. Στο άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα» αναφέρεται « Όσον
αφορά στην τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα για την ̟αρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς …………………….. Το
κριτήριο αυτό ικανο̟οιείται και µε µία σύµβαση της ο̟οίας το συνολικό
συµβατικό τίµηµα υ̟ερβαίνει το ένα εκατοµµύριο ̟εντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000,00) Ευρώ άνευ ΦΠΑ των ο̟οίων η έναρξη έγινε µετά την 01.01.2015,
…………….».
Το ανωτέρω αναφέρεται σε µία σύµβαση της ο̟οίας το συνολικό ετήσιο
συµβατικό τίµηµα υ̟ερβαίνει το ένα εκατοµµύριο ̟εντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000,00) Ευρώ άνευ ΦΠΑ των ο̟οίων η έναρξη έγινε µετά την 01.01.2015.
3. Συµ̟ληρώνονται οι ̟ίνακες κατανοµής ̟ροσω̟ικού στις γραµµές 2 & 3 για
ΣΤ1 &
ΣΤ2. Ό̟ου αναφέρεται στους ̟ίνακες κατανοµής: ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΜ-1 ΣΤΜ3 διορθώνεται σε
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΜ-1 ΣΤΜ2
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Οι ̟ίνακες κατανοµής ̟ου αφορούν το ΣΤ3 για τη γραµµή 2 είναι οι
συµ̟ληρωµένοι ̟ίνακες ̟ου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –
Τεχνικές Προδιαγραφές.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΜ-5, ΣΤΜ-6, ΣΤΜ-7, ΣΤΜ-8 & ΣΤΜ-9 ΓΡΑΜΜΗ 2
διορθώνεται σε ΣΤΜ-3 ΓΡΑΜΜΗ 2

Τεχνικά ∆ωµάτια
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Εργαζοµέ
νων για
Κάλυψη
Ρε̟ό

3

2

Σηµατοδότηση *
Τηλε̟ικοινωνίες *
Ηλεκτροδότηση
Ηλεκτροµηχανολ
ο-γικά

Σ
Τ
3

3

ΣΥΝΟΛΟ

3

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
5

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΜ-3
(συµ̟εριλαµβανοµένων ατόµων κάλυψης ρε̟ό)
* Εξαιρούνται εργασίες υ̟οδα̟έδιου καθαρισµού ̟ου γίνονται ετησίως.

Οι ̟ίνακες κατανοµής ̟ου αφορούν το ΣΤ3 για τη γραµµή 3 είναι οι
συµ̟ληρωµένοι ̟ίνακες ̟ου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –
Τεχνικές Προδιαγραφές.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΜ-5, ΣΤΜ-6, ΣΤΜ-7, ΣΤΜ-8 & ΣΤΜ-9 ΓΡΑΜΜ 3 –
διορθώνεται σε ΣΤΜ-3 ΓΡΑΜΜΗ 3

Τεχνικά ∆ωµάτια
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Σηµατοδότηση *
Τηλε̟ικοινωνίες *
Ηλεκτροδότηση
Ηλεκτροµηχανολ
ο-γικά

3

Σ
Τ
3

4

Πεζογέφυρα
Calatrava

2

1

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΜ-3
(συµ̟εριλαµβανοµένων ατόµων κάλυψης ρε̟ό)

6

* Εξαιρούνται εργασίες υ̟οδα̟έδιου καθαρισµού ̟ου γίνονται ετησίως.

Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-105/18 .
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