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Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
άνω των ορίων Νο 46/2020 «Για τη διανομή λογαριασμών κατανάλωσης νερού» με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής
Σχετ: Το υπ’ αρ. πρωτ. (ΕΥΑΘ ΑΕ) 1743/5-2-2021 έγγραφο διευκρινίσεων οικονομικού
φορέα.

Σε απάντηση ερωτημάτων οικονομικού φορέα σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού
του θέματος διευκρινίζονται τα παρακάτω:
1ο Ερώτημα:
Στην παρ 2.2.6, περίπτωση (δ) αναφέρεται: «2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού: α) … β) …γ) ...
δ) Να διαθέτουν προσωπικό αποτελούμενο από τουλάχιστον 14 μόνιμους υπαλλήλους με
ειδικότητα ταχυδρόμου/διανεμητή, με τόπο απασχόλησης εντός των ορίων του Νομού
Θεσσαλονίκης. Η εργασιακή σχέση του προσωπικού με την επιχείρηση πρέπει να είναι
τέτοια, ώστε να προκύπτει μόνιμη απασχόληση και πάντως τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια
της υπό ανάθεση σύμβασης…».
Ερωτήσεις:
(α) Ποιο είναι το χρονικό σημείο (χρόνος υποβολής προσφοράς; χρόνος προσκομιδής
δικαιολογητικών κατακύρωσης; χρόνος υπογραφής της σύμβασης;) μέχρι το οποίο, κατ'
ανώτατο όριο, απαιτείται να έχει γίνει η πρόσληψη των τουλάχιστον 14 μονίμων υπάλληλων
με ειδικότητα ταχυδρόμου/διανεμητή, με τόπο απασχόλησης εντός των ορίων του Νομού
Θεσσαλονίκης;
(β) Δύναται ο δηλωθείς τόπος διαμονής των προαναφερθέντων 14 υπαλλήλων (καθώς
και του επιβλέποντα της ομάδας έργου) να βρίσκεται εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης;
Απάντηση:
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της Διακήρυξης του θέματος προβλέπεται ότι «Α. Το
δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά
τη σύναψη της σύμβασης …».
Η διάταξη του άρθρου 2.2.6 της Διακήρυξης, της οποίας ζητείται διευκρίνιση με το πιο
πάνω ερώτημα του οικονομικού φορέα, αναφέρεται σε κριτήριο επιλογής που εμπίπτει στην

πιο πάνω ρύθμιση του άρθρου 2.2.9.2. Επομένως, η προϋπόθεση της διάθεσης του
οριζόμενου με την εν λόγω διάταξη προσωπικού πρέπει να πληρούται σε όλα τα πιο πάνω
αναφερόμενα χρονικά σημεία και πάντως η πρόσληψη αυτού πρέπει να έχει γίνει κατά τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς.
Ο δε τόπος διαμονής του εν λόγω προσωπικού είναι καταρχήν αδιάφορος, εφόσον,
όμως, προκύπτει τόπος απασχόλησης εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης. Είναι,
όμως, προφανές ότι, προκειμένου το προσωπικό να απασχολείται στον πιο πάνω τόπο, δεν
είναι δυνατή η διαμονή του, τουλάχιστον για όσο χρόνο διαρκεί η απασχόληση, σε
απομακρυσμένες από τον Νομό Θεσσαλονίκης περιοχές, αφού αυτή θα καθιστούσε
αδύνατη την απασχόληση εντός των ορίων του Νομού.
2ο Ερώτημα:
Στην παρ. 2.2.6, περιπτώσεις (ε) και (στ) αναφέρεται:
«2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Όσον αφορά την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού:
α) … β) …γ) ... δ) … ε) Να διαθέτουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα ή
μισθωμένο για όλη τη διάρκεια της υπό ανάθεση σύμβασης ένα van στην Θεσσαλονίκη για
παραλαβή των προς επίδοση αντικειμένων. στ) Να διαθέτουν τοποθετημένες κάμερες
καταγραφής και σύστημα συναγερμού στις εγκαταστάσεις φύλαξης των ταχυδρομικών
αντικειμένων. Επίσης, να έχουν αναθέσει σε εταιρεία security τη φύλαξη των πιο πάνω
αναφερόμενων εγκαταστάσεων....».
Ερώτηση:
Ποιο είναι, κατ' ελάχιστον, εκείνο το χρονικό σημείο (χρόνος υποβολής προσφοράς;
χρόνος προσκομιδής δικαιολογητικών κατακύρωσης; χρόνος υπογραφής της σύμβασης;)
από το οποίο και μετά απαιτείται να πληρούνται από τον υποψήφιο οι ιδιότητες των ανωτέρω
περιπτώσεων (ε) και (στ) [δηλαδή αυτός να κατέχει van καθώς και να διεθέτει κάμερες,
συναγερμό και φύλαξη στις εγκαταστάσεις του];
Απάντηση:
Όπως αναφέρθηκε ήδη στην απάντηση επί του προηγούμενου ερωτήματος, η διάταξη
του άρθρου 2.2.6 της Διακήρυξης, της οποίας ζητείται διευκρίνιση, αναφέρεται σε κριτήριο
επιλογής, η πλήρωση του οποίου κρίνεται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά τη σύναψη της σύμβασης.
Επομένως, η προϋπόθεση της διάθεσης του οριζόμενου με την εν λόγω διάταξη van,
της τοποθέτησης καμερών και συστήματος συναγερμού, καθώς και της ανάθεσης της
φύλαξης σε εταιρεία security πρέπει να πληρούται σε όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα
χρονικά σημεία και πάντως αυτά πρέπει να έχουν λάβει χώρα κατά τον χρόνο υποβολής της
προσφοράς.
3ο Ερώτημα:
Στην παρ 2.2.9.2 περίπτωση Β4 αναφέρεται: «Β.4. α) Για την απόδειξη της τεχνικής
ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 περ. α) της παρούσας οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν
με την προσφορά τους τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα:
> Πίνακες που συντάσσονται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς και φέρουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, στους οποίους θα δηλώνονται για τα επικαλούμενα έργα
και υπηρεσίες κατ' ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία: …
> Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται το ελάχιστο προσωπικό.

Η Ομάδα έργου να αποτελείται από τουλάχιστον 14 υπαλλήλους ειδικότητας
ταχυδρόμου με σχέση εργασίας, αμειβόμενοι με βάση τα προβλεπόμενα από την ΣΣΕ.»
Ερωτήσεις:
(α) Οι τουλάχιστον 14 υπάλληλοι ειδικότητας ταχυδρόμου με σχέση εργασίας,
αμειβόμενοι με βάση τα προβλεπόμενα από την ΣΣΕ, θα πρέπει να έχουν ήδη προσληφθεί
κατά το χρονικό σημείο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης (χρόνος υποβολής της
προσφοράς);
(β) Οι προαναφερθείσες (βλ. ανωτέρω Ερώτημα 1α' - παρ 2.2.6, περίπτωση (δ) της
διακήρυξης) ιδιότητες της μονιμότητας και του Ν. Θεσσαλονίκης ως τόπου απασχόλησης
πρέπει να δηλωθεί ότι ισχύουν και στην εδώ εξεταζόμενη υπεύθυνη δήλωση;
Απάντηση:
Ως προς το πρώτο σκέλος (α) του ερωτήματος, βλ. την απάντηση στο πρώτο
ερώτημα.
Ως προς το δεύτερο σκέλος (β) του ερωτήματος, διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται το ελάχιστο προσωπικό, πρέπει να περιλαμβάνει τα
ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα των τουλάχιστον 14 μόνιμων υπαλλήλων με ειδικότητα
ταχυδρόμου/διανεμητή, τον τόπο απασχόλησής τους, την εργασιακή σχέση τους με την
επιχείρηση, τη διάρκεια της απασχόλησής τους και ότι αυτοί αμείβονται τουλάχιστον με βάση
τα προβλεπόμενα από την οικεία ΣΣΕ.
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