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ΠΡΟΣ
Υποψήφιους αναδόχους για τον
διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 162915

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σε συνέχεια των ερωτημάτων που τέθηκαν από τον Υποψήφιο Ανάδοχο
IDS Ε.Π.Ε. σχετικά με τη Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού́ Ανοικτού́ Διαγωνισμού́ με Αριθμό́:
3/2022/ΓΕΩΤΕΕ και με τίτλο Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης
με MIS 5049507 με τίτλο «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού́ Επιμελητηρίου της Ελλάδος
για τη βελτίωση του επιχειρηματικού́ περιβάλλοντος

Σχετικά με την από 30/06/2022 επιστολή σας και σε συνέχεια του κάτωθι ερωτήματός σας:
«Ο υπολογισμός απασχόλησης των στελεχών του αναδόχου που θα διατεθούν θα πραγματοποιηθεί,
παίρνοντας υπόψη τους 14 μήνες υλοποίησης του έργου και της πλήρους απασχόλησης τους όπως
προκύπτει από τις παραπάνω αναφορές (α) έως στ)) της Διακήρυξης και των παραρτημάτων της ή στη
βάση «του προσφερόμενου ανθρωποχρόνου σε σχέση με το αντικείμενο του έργου», όπως προκύπτει
από την αντίστοιχη αναφορά στο κριτήριο «Κ3: Σύστημα οργάνωσης λειτουργίας και διοίκησης της
Ομάδας Έργου» (σημείο ζ) ως άνω).»

Σας γνωρίζουμε τα εξής:
Από το περιεχόμενο της επιστολής σας ουσιαστικά τίθενται δυο θέματα προς διευκρίνηση.
α) Ο τρόπος που προσδιορίζεται ο προσφερόμενος ανθρωποχρόνος απασχόλησης των στελεχών του
αναδόχου και κατ’ επέκταση υπολογίζεται το συνολικό κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών.
β) Διευκρίνηση του όρου «πλήρης απασχόληση» όπου αυτός αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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Σχετικά με το πρώτο θέμα.
Την ευθύνη για το σύνολο του προσφερομένου ανθρωποχρόνου απασχόλησης των στελεχών που θα
διατεθούν καθώς και της κατανομής αυτού ανάλογα με τις απαιτήσεις και το αντικείμενο του έργου,
έχουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Δέσμευση από την Διακήρυξη αποτελεί πως τουλάχιστον ένα από τα
μέλη της ομάδας έργου θα απασχοληθεί πλήρως καθ’ όλη τη διάρκεια του στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση το κριτήριο «Κ3: Σύστημα οργάνωσης λειτουργίας και διοίκησης της
Ομάδας Έργου» και συνεκτιμώντας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν από το
αντικείμενο και το περιεχόμενο του έργου, θα αξιολογήσει την επάρκεια του προσφερόμενου
ανθρωποχρόνου και τη κάλυψη, υπερκάλυψη η ανεπάρκεια της προσφοράς σύμφωνα προς τις
απαιτήσεις της συμβάσης.
Σχετικά με το δεύτερο θέμα.
Όπως προκύπτει και από την απάντηση στο πρώτο από τα θέματα που τίθενται προς διευκρίνηση η
έννοια «πλήρης απασχόληση» αφορά κατ’ αρχήν το στέλεχος που θα διατεθεί για 14 μήνες στην έδρα
της Αναθέτουσας Αρχής. Θα αφορά επίσης και κάθε στέλεχος που τυχόν ο Ανάδοχος θα επιλέξει να
διαθέσει για τους 14 μήνες διάρκειας του έργου, προσφέροντας την εργασία του είτε στην έδρα της
Αναθέτουσας είτε από απόσταση όπως ορίζει η Διακήρυξη. Είναι προφανές ότι ο όρος «πλήρης
απασχόληση», δεν μπορεί να αφορά κάποιο πχ εξειδικευμένο στέλεχος του αναδόχου το οποίο θα
απασχοληθεί για το έργο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με διασπορά του προσφερόμενου
χρόνου απασχόλησης του στο σύνολο η μέρος του χρόνου των 14 μηνών της διάρκειας του.
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