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ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 1. 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθ. 18232/17-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007187436 2020-08-17) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την παροχή 

υπηρεσιών με τίτλο : Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κομοτηνής, 

εκτιμώμενης aξίας: 86.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 07η Σεπτεμβρίου 

2020. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Στο άρθρο 2.2.9.2, παρ.Β4, περ. β της Διακήρυξης (σελ. 28), αναφέρεται:  «-Ως στοιχεία 

τεκμηρίωσης για την ελάχιστα απαιτούμενη εμπειρία των θέσεων 1, 2, 3 & 4 υποβάλλονται 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής από τον φορέα ανάθεσης, ή τιμολόγια 

παροχής υπηρεσιών. -Ειδικότερα, ως στοιχεία τεκμηρίωσης για την ειδική εμπειρία της θέσης 4 

υποβάλλονται βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής από τον φορέα ανάθεσης, 

ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, ώστε να καλύπτεται επαρκώς το ελάχιστα απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα ενασχόλησης του στελέχους με το εξειδικευμένο αντικείμενο.».   

Στην παραπάνω διατύπωση δεν προβλέπεται κάποιο αποδεικτικό απόδειξης εμπειρίας για την 

περίπτωση των μισθωτών υπαλλήλων, όπως είναι η βεβαίωση εργοδότη. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : 

Όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης θα γίνουν δεκτές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης οι 

οποίες δύναται να είναι και βεβαιώσεις του εργοδότη, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύεται από όλα τα 

δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων και οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις η απαιτούμενη εμπειρία. 

  

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
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