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ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α 
Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης 
ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 
Email k.michailidis@rdfcm.gr 
 
KOIN: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65,  
570 01, Θεσσαλονίκη, Ελλάς 
Tηλ: +30 2310 469600 
Email interreg@mou.gr, asamaras@mou.gr 
 

 
Θέμα: Αίτηση παροχής διευκρινίσεων στο πλαίσιο του διαγωνισμού ««Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής 

Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του 
Βιώσιμου, Καινοτόμου, και Υπεύθυνου Πολιτιστικού Τουρισμού και Τουρισμού Κληρονομίας στο 
πλαίσιο του έργου CHRISTA»  

 

Αξιότιμες Κυρίες / Αξιότιμοι Κύριοι, 

Παρακαλούμε να μας παρέχετε τις κάτωθι διευκρινίσεις για τους όρους της υπ’ αριθμ. tt2728/12/12/2016 
διακήρυξης του ΠΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας: 

1. Στο τεύχος της εν θέματι διακήρυξης αναφέρετε στο άρθρο 7 (σελ. 15) ότι στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς 

θα πρέπει να υποβληθεί: "Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή αντίστοιχου με πεδίο 

εφαρμογής το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς 

πόρους".  

Στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων αναδόχων και τον ελεύθερο ανταγωνισμό με ίση 

πρόσβαση στο επαγγελματικό αντικείμενο, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη: 

Α) Το αντικείμενο του προκηρυχθέντος έργου (σελ.8-11) δεν περιλαμβάνει ουδεμία ενέργεια σχεδιασμού 

και διαχείρισης, παρά μόνο συμμετοχή και οργάνωση συναντήσεων/εργαστηρίων και μια μελέτη.  

Β) Το γεγονός ότι το είδος της σύμβασης (σελ. 1 Προκήρυξης) αφορά «CPV 71241000-9 Μελέτες 

σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων & 71356300-1 Υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης», 

Γ) Δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα κατά ΚΑΔ, CPV, ΣΤΑΚΟΔ με τίτλο «σχεδιασμός, διαχείριση 

και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους». 

Ε) Η πλειονότητα των πιστοποιήσεων ISO 9001:2008 αναφέρουν το γενικότερο πεδίο πιστοποίησης 

σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα των φορέων κατά ΚΑΔ και CPV. 

ΣΤ) Όπως προκύπτει από τον κατάλογο έργων της εταιρείας, βασικό αντικείμενο δραστηριοποίησης είναι 

«η υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους». 

Ζ) Όπως προκύπτει από το καταστατικό και τα στοιχεία επιμελητηρίου οι οικονομικές δραστηριότητες της  
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επιχείρησής μας είναι «Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης». 

Η) Το Προσάρτημα, Παράρτημα XII του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ως αποδεικτικό στοιχείο: «γ) 

περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την 

εξασφάλιση της ποιότητας.» 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν  η σχετική πρόβλεψη για το πεδίο εφαρμογής του ISO είναι σύμφωνη 

με τη νομοθεσία και καλύπτεται από Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας που έχουν γενικότερη περιγραφή 

αντικειμένου, η οποία σαφώς περιλαμβάνει το σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση έργων 

χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως π.χ. «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών». 

2. Στο άρθρο 7 σελ. 15  αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση της εμπειρίας «ο Προσφέρων θα πρέπει να υλοποιεί 

ή/και να έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία πενταετία.» 

Όμως στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 στα μέσα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας παραπέμπει στο 

Προσάρτημα Α, Παράρτημα XII, όπου αναφέρεται ως σχετικό αποδεικτικό στοιχείο: «κατάλογος των 

κυριοτέρων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο 

όριο,..», αφού ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών και όχι εργασίων. 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τον τρόπο απόδειξης της τεχνική ικανότητας σύμφωνα με την νομοθεσία, 

δηλαδή εάν και πως: 

- γίνονται δεκτά έργα/υπηρεσίες υπό υλοποίηση και  

- γίνονται δεκτά έργα/υπηρεσίες πέραν την τριετίας. 

3. Στο άρθρο 7 σελ. 19  αναφέρεται ότι ως πλέον συμφέρουσα προσφορά προκύπτει εκείνη με τον μέγιστο 

βαθμό Β βάσει του τύπου:  Β = [0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)]. 

Όμως η παράγραφος 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 αναφέρει ότι: «στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών…..Όταν η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής….τότε πλέον συμφέρουσα 
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς 
προς τη βαθμολογία της». 

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τον τρόπο αξιολόγησης της πλέον συμφέρουσας προσφοράς του εν λόγω 
διαγωνισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

Επιφυλασσόμαστε όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας απέναντι στις ενέργειες του ΠΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας 
και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω διακήρυξη. 

 

Με εκτίμηση, 

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ – «WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» 
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