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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Θέμα: Διευκρινίσεις επί των όρων της με αριθμ. 1606/29-1-2019 «Διακήρυξης της εργασίας με τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης έργου RE.CO.R.D.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Για τον διαγωνισμό της με αριθμ. 1606/29-1-2019 διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Διακήρυξης
της εργασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης έργου RE.CO.R.D.» διευκρινίζουμε τα
εξής:
Διευκρίνηση 1

Στην παράγραφο 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Σελίδα 16, όπου αναφέρεται:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών, στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, διπλάσιο από αυτόν του π/υ του έργου (χωρίς τον
Φ.Π.Α.).
Απάντηση 1

Ο τομέας δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, είναι η παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ (συγκεκριμένα
στο Μέρος IV, ενότητα Β 1) και ακολούθως κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπληρώσει και ακολούθως να τεκμηριώσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών
(οποιοδήποτε έγγραφο-παραστατικό απόδειξης νόμιμο) από αυτόν τον τομέα δραστηριοτήτων. Χρειάζεται
να υπάρχει διαχωρισμός του κύκλου εργασιών, μόνο σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί
παράλληλα και εντελώς άσχετες οικονομικές δραστηριότητες.
Διευκρίνηση 2

Στην παράγραφο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, Σελίδα 21 σημείο ε, όπου αναφέρεται:
Την απαιτούμενη τεκμηρίωση που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση του υποψήφιου Αναδόχου με τις
απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR)»
Απάντηση 2

Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων που εφαρμόζει η εταιρεία, για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
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