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ΕΡΩΤΗΜΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στον όρο της
διακήρυξης «οικονομικός φορέας»
περιλαμβάνονται τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα; Η διακήρυξη δεν απαγορεύει τη σύμπραξη νομικών και φυσικών
Συγκεκριμένα, μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ένωση προσώπων
ή/και
μεικτών
σχημάτων
στα
οποία
προσώπων που θα αποτελείται τόσο από νομικά (ο) πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται νομικά (ο) και φυσικά (ο) πρόσωπα (ο).
(ο) όσο και από φυσικά (ο) πρόσωπα (ο);
Η εκτέλεση των σχετικών με τα αντικείμενα του διαγωνισμού
Η απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Άρθρο
συμβάσεων πρέπει να αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις
2.2.4
διακήρυξης)
και
ειδικότερα
η
εκτέλεση
και τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργοδοτών.
συμβάσεων/έργων/μελετών/υπηρεσιών κατά την τελευταία
Επισημαίνεται ότι στο στάδιο της υποβολής των προσφορών,
δεκαετία από μέλη της Ομάδας Έργου, πιστοποιείται από τις
δηλώνεται στο σχετικό ΤΕΥΔ μόνο ο αριθμός και ο τίτλος των
σχετικές συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή
συμβάσεων και οι πιστοποιήσεις ζητούνται μόνο από τον
απαιτείται κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό; Είναι αποδεκτές
προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού στο στάδιο της
μόνο οι βεβαιώσεις εργοδοτών για την πιστοποίηση;
κατακύρωσης των δικαιολογητικών.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας, σύμφωνα
με το άρθρο 72, παρ. 4 του ν.4412/2016 περιλαμβάνει «α) κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
(ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις
Μετά την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου και για την δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμβασης με την λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της
αναθέτουσα αρχή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εγγυητική εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επιστολή τρίτου (νομικού ή φυσικού προσώπου), που δεν επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
συμμετέχει στην ένωση προσώπων, αλλά θα έχει εκδοθεί υπέρ υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η
αυτής (της ένωσης προσώπων);
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,….» όπου
οικονομικός φορέας νοείται ο σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 11 του
ν.4412/2016 ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των
προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην

αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή
παροχή υπηρεσιών.»
Άρα κατά συνέπεια η εγγυητική επιστολή οφείλει να παρέχεται
από φορέα που συμμετέχει στην ένωση προσώπων.
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Στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης («Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης»),
αναφέρεται (Άρθρο 8. Σκοπός και στόχοι του Σχεδίου Δράσης)
ότι: «Οι ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με τον πληθυσμό των
ειδών θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: α. Την επίτευξη ενός
πληθυσμιακού μεγέθους-στόχου (Ικανοποιητική Κατάσταση
Διατήρησης Είδους, Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς)». Δεδομένου ότι
στο (ίδιο) Παράρτημα Ι της διακήρυξης, αναφέρεται (σελ. 2) ότι:
«Οι δράσεις του αναδόχου στο πλαίσιο της Β φάσης θα
αφορούν κυρίως τις συναντήσεις εργασίας με τα εμπλεκόμενα
μέρη με στόχο τη συζήτηση των προτάσεων κάθε ΣΔ»,
αντιλαμβανόμαστε ότι το πληθυσμιακό μέγεθος-στόχος ΔΕΝ θα
αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. Παρακαλούμε να
επιβεβαιωθεί ότι στη Φάση Β θα συζητηθούν από τον ανάδοχο
μόνο οι προτάσεις του Σχεδίου Δράσης κάθε είδους, δηλαδή
όσα περιληφθούν στο Κεφάλαιο 9 κάθε Σχεδίου Δράσης
(«Μέτρα προστασίας και διατήρησης»).

Κατά το στάδιο Β θα συζητηθούν με τα εμπλεκόμενα μέρη μόνο οι
προτάσεις του Σχεδίου Δράσης κάθε είδους, δηλαδή όσα
περιληφθούν στο Κεφάλαιο 9 κάθε Σχεδίου Δράσης («Μέτρα
προστασίας και διατήρησης»).

