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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σε απάντηση επί ερωτημάτων για την Διακήρυξη Ν.1/2021 της Π.Ε.
Φθιώτιδας για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑΜ:
21PROC008367394).

Σχετ. Το από 6/4/2021 έγγραφο της εταιρείας DIADIKASIA Business Consulting.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και επί των διευκρινήσεων που μας ζητήσατε σχετικά

Διακήρυξη Ν.1/2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την

εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» σας

γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν εντύπως σύμφωνα με το άρθρο της διακήρυξης.

2. Σχετικά με την Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται στο άρθρο 2 της διακήρυξης οι

οικονομικοί φορείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018-2020) να έχουν ολοκληρώσει

επιτυχώς δύο (2) έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας άνω

των 50.000 ευρώ.

3. Στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 12.2Α σχετικά με το απασχολούμενο προσωπικό αρκεί να

αναφερθεί μόνο ο αριθμός του προσωπικού που απασχολεί η εταιρεία και δεν απαιτείται ονομαστική

κατάσταση των εργαζομένων.

4. Στην Υπεύθυνη Δήλωση του σημείου 6 του άρθρου 17 δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της

υπογραφής.

5. Επιβεβαιώνουμε ότι η απαίτηση των σημείων 5 και 8 του Άρθρου 17 ταυτίζονται και πως προς

απόδειξη κάλυψης της απαίτησης αυτής θα υποβληθεί κοινό πιστοποιητικό/βεβαίωση.

6. Στην σελ. 68, άρθρο 6 η παράγραφος: «(…) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την

ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου
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Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης (για τουλάχιστον ένα έργο για κάθε μία εκ των

τεσσάρων παραπάνω κατηγοριών)» διαμορφώνεται ως εξής: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
αποδείξει την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής για τα μέλη της ομάδας έργου, καταθέτοντας με
την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ. (ddhd@pste.gov.gr)
(για την ανάρτηση της στο site της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)

Εσωτερική Διανομή:
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.1.6

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Φθιώτιδας

Αθανάσιος Γ. Καρακάντζας

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος

Βασιλική Παλαιολόγου
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