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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα,   22-05-2020
Αρ. Πρωτ.: 448
 

 ΘΕΜΑ:   ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΡ. 3/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS:5005087
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 447/21-05-2020 ερώτημα  από Ο.Φ

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 11 που αφορά στη διεξαγωγή έρευνας
με τίτλο:  «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Κ.Ε.(ex-post)» θα
θέλαμε  να  υποβάλλουμε  διευκρινιστικό  ερώτημα  αναφορικά  με  την  παρακάτω
προδιαγραφή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας:
«κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον
δύο (2) συμβάσεις παροχής …. Ύψους ίσου ή μεγαλύτερου προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». (σελ. 21)

Κατά την έννοια της προδιαγραφής:
Α.  απαιτείται  ο  Προϋπολογισμός  κάθε  μίας  από  τις  συμβάσεις  να  είναι  ίσος  ή
μεγαλύτερος των 50.000 €, ή 
Β.  η  έννοια  του  προϋπολογισμού  αφορά  αθροιστικά  τις  2  (ή  περισσότερες)
συμβάσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η  ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής που τίθεται στην ενότητα «2.2.5 Τεχνική και

επαγγελματική ικανότητα»  (σελίδα 21) της Διακήρυξης αρ.  3/2020 και  αφορά

στην απαίτηση οι οικονομικοί φορείς να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς ότι

«κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον

δύο  (2)  συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  Αξιολόγησης  Πολιτικών  του  ΕΚΤ  ή/και

Στρατηγικών του ΕΚΤ ή/και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ ύψους ίσου ή



μεγαλύτερου  του  συνολικού   προϋπολογισμού  του  υπό  ανάθεση  έργου,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.» συνεπάγεται πως απαιτείται το ύψος κάθε μίας

από  τις  συμβάσεις  αυτές  να  είναι  ίσο  ή  μεγαλύτερο  του  συνολικού

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Ε.Δ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
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