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Θέμα : Ερώτηματα προς Διευκρίνιση στα πλαίσια της υπ’ Αρ. Πρωτ. 2504/13-01-2021 
Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ιωαννιτών»

Σχετ. : α) Το από την 20η Ιανουαρίου 2021 έγγραφό σας. 
β) Η υπ΄ αριθ. 1239/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών 
(ΑΔΑ: 9Λ2ΘΩΕΩ-ΔΣΧ)

γ) Η υπ΄ αριθ. 1/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών (ΑΔΑ: 
Ω5Φ5ΩΕΩ-ΧΛΒ)

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην  υπ’ Αρ. Πρωτ. 
2504/13-01-2021 Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ιωαννιτών» και στα λοιπά συμβατικά τεύχη όπως εγκρίθηκαν με 
τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,  σας γνωρίζουμε ότι:

 Στις παρ. παρ. 2.2.4-2.2.6 της Διακήρυξη περιγράφονται οι απαιτήσεις για προηγούμενη εμπειρία 
και ο πρώτος πίνακας του σημείου Β4, παρ. 2.2.8.2, δύναται να συμπληρωθεί με ενδεικτικά 
σχετικά έργα του υποψήφιου οικονομικού φορέα.

 οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή αναφέρονται στο 
αρχείο «202012_306142010_ΤΕΥΧΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» όπως είναι αναρτημένο στο 
site του Δήμου

 Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν μόνο τα πεδία τα οποία απαιτούνται 
από την διακήρυξη

 Η ισχύς της προσφοράς ανέρχεται σε έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας διαγωνισμού, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4.6 της Διακήρυξης.

 Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τρεις (3) επί μέρους φακέλους, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.4.2 της Διακήρυξης. 

 Το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.8.2 θα υποβληθεί μόνο από τον 
προσωρινό ανάδοχο

 Στον φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα υποβληθεί μόνο το ΤΕΥΔ, όπως αναφέρεται στην 
παρ. 2.4.3 της Διακήρυξης

 Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπρόσωπου δύναται να συμπληρωθεί μόνος ο ΜΟ των 
εργαζομένων για το τελευταίο έτος. 

τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται, σε περίπτωση που οι όροι των τευχών δε συμφωνούν μεταξύ 
τους, τότε η σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Διακήρυξη 
β. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4  του 

Ν.4012/2016
γ. Οικονομική Προσφορά
δ. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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ε. Το τιμολόγιο 
στ. Η Τεχνική Περιγραφή  
ζ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων

Οι κατηγορίες στη σελίδα 12 του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών στις κατηγορίες του 
επιστημονικού προσωπικού που – ενδεικτικά θα στελεχώσουν την ομάδα έργου όπως περιγράφονται στο 
αρ. 2.2.6 της εγκεκριμένης διακήρυξης.

Αναφορικά με την διάρκεια ισχύος των προσφορών, ισχύει ότι αναφέρεται στο αρ. 2.4.6. της 
εγκεκριμένης διακήρυξης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας

ΣΥΝ.

Ε.Δ. O ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
1. Αρχείο
2. Φ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΠΡΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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