9-6-2010
Διευκρινίσεις για την προκήρυξη
«Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ»
Ερώτηση 1
Στο κεφάλαιο 3 της προκήρυξης «Τόπος Υλοποίησης Έργου» στη σελ.9 αναφέρεται ότι η
παροχή υπηρεσιών θα γίνεται επιτόπου στην έδρα της ΥΟΠΣ ή όπου αλλού υποδείξει η ΥΟΠΣ.
1. Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν η επιτόπια παρουσία είναι ο μοναδικός τρόπος υλοποίησης
του έργου. Εάν ναι, παρακαλούμε διευκρινίστε το ακριβές ωράριο παρουσίας του
προσωπικού του αναδόχου.
2. Παρακαλούμε διευκρινίστε την διατύπωση της προκήρυξης στην σελ. 9 «…. ή όπου αλλού
υποδείξει η ΥΟΠΣ.». Αναφέρεται σε άλλη εγκατάσταση εντός του Νομού Αττικής ή υπάρχει
πιθανότητα να απαιτηθεί επιτόπια παρουσία εκτός του νομού Αττικής. Σε αυτή την
περίπτωση τα τυχόν επιπλέον έξοδα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη προσφερόμενη τιμή
μονάδος ή θα πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά;
Απάντηση
1. Η επιτόπια παρουσία του αναδόχου κατά κανόνα θεωρείται ο καλύτερος τρόπος υλοποίησης
του συγκεκριμένου έργου. Σε ειδικές περιπτώσεις η σχετική αναγκαιότητα θα συνεκτιμάται
με βάση τους περιορισμούς των επιμέρους αιτημάτων υποστήριξης προς τον ανάδοχο. Το
ωράριο παρουσίας του προσωπικού του αναδόχου κατά κανόνα θα είναι Δευτέρα –
Παρασκευή 09:00 – 17:00.
2. Αναφερόμαστε στους χώρους που βρίσκεται εγκατεστημένος ο κεντρικός κόμβος του ΟΠΣ
(στο κτίριο του Υπουργείου, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Νίκης 5-7) και
ο αναπληρωματικός κόμβος (στο κτίριο της ΜΟΔ α.ε. - Λουίζης Ριανκούρ 78Α).
Ερώτηση 2
Στην προκήρυξη δεν αναφέρεται η διαδικασία η οποία ακολουθείται σε περίπτωση ανάγκης
αντικατάστασης μέλους ή μελών του επιστημονικού προσωπικού της ομάδας έργου λόγω
ανωτέρας βίας.
1. Παρακαλώ διευκρινίστε σε ποιες περιπτώσεις γίνεται, με ποια διαδικασία και με ποιες
προϋποθέσεις.
Απάντηση
1. Η διαδικασία είναι αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2.5.2 και ειδικότερα στην σελίδα
16 της προκήρυξης «Αντικατάσταση των μελών της ομάδας έργου (είτε κατόπιν αιτήματος
του αναδόχου, είτε της Υπηρεσίας ΟΠΣ) κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει
μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής». Το οποιοδήποτε αίτημα για
αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου, πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα που
προβλέπονται στην προκήρυξη (παράγραφος 2.5). Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η στελέχωση
της ομάδας έργου περιλαμβάνεται στα κριτήρια αποκλεισμού (παρ. 1.2 της προκήρυξης)
γίνεται προφανής η υποχρέωση για αντικατάσταση με στελέχη τουλάχιστον αντίστοιχων
προσόντων με αυτά της προσφοράς. Στην ιδιαίτερη περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του αναδόχου με κάποιο από τα ορισμένα μέλη της ομάδας έργου ή με υπεργολάβο (εάν έχει
οριστεί) αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται με τα σχετικά αποδεικτικά από τον ανάδοχο στην
αναθέτουσα αρχή.

