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Αρ. πρωτ. 173

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αρ. πρωτ. 99/29.01.2015 διακήρυξης «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ», ακολουθεί απάντηση στο αίτημα διευκρινίσεων που 

τέθηκε από μια (1) εταιρεία Α:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α

Η εταιρεία Α έστειλε τα ερωτήματά της εγγράφως μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος

όπως προβλέπει η διακήρυξη στις 05 Φεβρουαρίου 2015.

Ερώτηση 1:

Στο άρθρο 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ της 

διακήρυξης παράγραφος 1 στη σελίδα 5 αναφέρεται ότι στο διαγωνισμό μπορούν 

να συμμετάσχουν " Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που 

υποβάλλουνκοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 

Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο 

εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με 
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την Ε.Ε. και έχουν από το νόμο και/ή το καταστατικό τους δικαίωμα άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας για το προκηρυσσόμενο έργο. Στην περίπτωση των

ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν προσφορά." Στο ίδιο άρθρο παράγραφος 5 σελίδα 6 στις αναγκαίες 

ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας αναφέρεται ότι " Ο 

διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένη συναφή επαγγελματική 

δραστηριότητα κατά τα πέντε τελευταία έτη σε επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων 

εργασιών. Ως αντίστοιχες εργασίες θεωρούνται εργασίες ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων."

Στο άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της διακήρυξης παράγραφος Β 

Δικαιολογητικά απόδειξης αναγκαίων ελάχιστων απαιτήσεων επαγγελματικής και 

τεχνικής ικανότητας στη σελίδα 9 αναφέρεται ότι απαιτούνται "αποδεικτικά 

επαγγελματικής εμπειρίας και ειδικότερα τουλάχιστον ένα αποδεικτικό εκτέλεσης 

αντίστοιχων ηλεκτρολογικών εργασιών, με αυτές του προκηρυσσόμενου έργου. Οι 

διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με βάση το πρότυπο ISO9001:2008."

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε εάν οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι 

πιστοποιημένοι με βάση το πρότυπο   ISO  9001:2008 σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος Β ή ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγρ. 1 και 

παράγρ. 6 ή εάν ισχύουν και οι δύο περιπτώσεις.

Απάντηση:

Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις

συμμετοχής  όπως  αυτές  περιγράφονται  στο  άρθρο  5  -  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  και  παράλληλα να  είναι  πιστοποιημένοι  με

βάση το πρότυπο ISO9001:2008, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β' του άρθρου

8 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

 

Οι  παρούσες  ερωτήσεις-  απαντήσεις  να  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  της  Α.Α.

www  .  matk  .  gr,  του  Υ̟ουργείου  Πολιτισµού  &  Αθλητισµού
http://www.yppo.gr, και στo http://et.diavgeia.gov.gr.

Η Προϊσταμένη του Μουσείου

Δέσποινα Ζερνιώτη

Αρχαιολόγος
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