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ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή
Αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «Συμφωνία - πλαίσιο για υπηρεσίες παροχής
τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών υδραυλικού αντικειμένου - Κωδ.
Αναφοράς 5904»

ΣΧΕΤ.:

Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 94351/ID138430/05.01.21 και 94352/ID138431/05.01.21 έγγραφα
υποβολής ερωτήσεων

Ε1:

Σχετικά με τη Συμφωνία – Πλαίσιο 5904 θα θέλαμε την παρακάτω διευκρίνιση για τις
απαιτήσεις της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.2 της Διακήρυξης:
Αντί για Προμελέτη είναι αποδεκτή η εκπόνηση Οριστικής μελέτης;
α) Να έχει εκπονήσει, κατ’ ελάχιστον, στην τελευταία δεκαετία εγκεκριμένες μελέτες από
αρμόδια υπηρεσία, ως ακολούθως:
i. μία (1) οριστική υδραυλική μελέτη αυτοκινητοδρόμου ή οδού ταχείας κυκλοφορίας ή μία
(1) υδραυλική μελέτη ανισόπεδου κόμβου και
ii. μία (1) προμελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και μία (1) προμελέτη
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και
iii. μία (1) προμελέτη διευθέτησης ρέματος

Α1:

Είναι αποδεκτή η εκπόνηση οριστικής μελέτης αντί για προμελέτη, αρκεί να είναι εγκεκριμένη
από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς οι απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας είναι
οι ελάχιστα απαιτούμενες.

Ε2:

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν στην ακολούθως απαιτούμενη τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα του διαγωνισμού του θέματος, που απαιτεί να έχει εκπονηθεί στην
τελευταία δεκαετία:
α) ii μία (1) προμελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και μία (1) προμελέτη Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων και
β) iii μία (1) προμελέτη διευθέτησης ρέματος
γίνονται δεκτές βεβαιώσεις οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής.

Α2:

Βλέπε ανωτέρω απάντηση Α1.

MARIA
THANOU

Digitally signed by MARIA THANOU
DN: o=Hellenic Public Administration
Certification Services,
serialNumber=ERMIS-90502184,
ou=EGNATIA ODOS A.E.,
ou=EGNATIA ODOS S.A., c=GR,
email=mthanou@egnatia.gr,
sn=THANOU, givenName=MARIA,
ou=ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΥ, cn=MARIA
THANOU
Date: 2021.01.07 12:11:39 +02'00'

Μαρία Θάνου
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Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Διεύθυνση Μελετών
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