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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης 53/2020 για τη διανομή λογαριασμών
κατανάλωσης νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ
Σε απάντηση ερωτημάτων που έθεσε οικονομικός φορέας στο πλαίσιο του διαγωνισμού
του θέματος σχετικά με τον χρόνο προσκόμισης των αποδεικτικών

Τεχνικής και

Επαγγελματικής Ικανότητας σας γνωρίζουμε τα εξής:
«Η

διακήρυξη στη σελ. 9 αυτής και στη σελ. 25 προβλέπει ως αναγκαία τεχνική
απαίτηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να διαθέτει ο προσφέρων 14 άτομα
προσωπικό (ανεξαρτήτως τόπου εργασίας τους) κατά την υποβολή της προσφοράς.
Επίσης, 14 άτομα αποτελούν την «ομάδα εργασίας», η οποία σύμφωνα με τον
σχετικό όρο της διακήρυξης (σελ. 24) «θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον
14 υπαλλήλους ειδικότητας ταχυδρόµου με σχέση εργασίας, αμειβόμενοι με βάση τα
προβλεπόμενα από την ΣΣΕ».
Η απαίτηση για εκτέλεση του επίμαχου έργου από 14 διανομείς εντός του Ν.
Θεσσαλονίκης (τόπος εκτέλεσης του έργου) έχει τεθεί ανεξαρτήτως του όγκου της
εργασίας και αποτελεί τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων που πρέπει να
απασχοληθούν για την εκτέλεση του σχετικού έργου. Για την ομάδα εργασίας των 14
εργαζομένων του επίμαχου έργου δεν απαιτείται προϋπάρχουσα σύμβαση
απασχόλησης με τον προσφέροντα κατά την υποβολή της προσφοράς, ενώ είναι
αυτονόητο ότι η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας θα απασχοληθεί κατά τη σύναψη της
σύμβασης στον τόπο του έργου. Επισημαίνεται ότι το ζήτημα αυτό είναι διάφορο
από την προαναφερθείσα τεχνική απαίτηση να έχει κάθε προσφέρων 14 άτομα
προσωπικό (ανεξαρτήτως τόπου εργασίας τους) ήδη κατά την υποβολή της
προσφοράς.
Όσον αφορά την απαίτηση στ) της σελ. 25 η απόδειξη των ανωτέρω επισημαίνεται
ότιαφορά τον προσωρινό ανάδοχο.»
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