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Παροχή διευκρινήσεων που αφορούν στον συνοπτικό διαγωνισμό:
«Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού  σε  θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής 
Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων» (Διακήρυξη 23875/19-05-2021)

Σχετικό: το αρ.πρ. 26969/02-06-2021 αίτημα για διευκρινήσεις 
                                                                                  

Ερώτημα:

Σας ενημερώνουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στον μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των 
υπηρεσιών «Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Πολιτικής 
Προστασίας στην περιοχή Β.Α.Α. του Δήμου Χανίων», Αρ. πρωτ. 23875/19-05-2021 και καταλυτική ημερομηνία 
κατάθεσης των προσφορών, την 14/06/2021. 

Από πλευράς μας έχουμε το κάτωθι αίτημα παροχής διευκρινίσεων που αφορούν τον εν λόγω διαγωνισμό: 

Θα χρειαστεί τα στελέχη στην ομάδα έργου που δεν συνδέονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρεία μας 
(εξωτερικοί συνεργάτες) να συντάξουν δικό τους ΤΕΥΔ ή αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 4.1 του Παρατήματος Α της διακήρυξης

Απάντηση:

Στο Άρθρο  8- Σύνταξη προσφορών περιγράφεται το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς:

«Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή στο τεύχος  «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές» κεφάλαιο  4. Τεχνική Προσφορά  του 
Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 
ως άνω Παράρτημα.»

Στο κεφάλαιο  4. Τεχνική Προσφορά  του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης και στην παράγραφο 4.1  
περιγράφονται ακριβώς όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που κάθε  μέλος της ομάδας πρέπει να διαθέτει και 
που ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην τεχνική προσφορά του προκειμένου να αποδείξει 
την επάρκειά του. Δεν προβλέπεται η υποβολή ΤΕΥΔ για τους συνεργάτες.
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