ΑΔΑ: 6ΧΦ6ΟΞΛΔ-7ΚΕ
Ψηφιακά

Digitally signed by
INFORMATICS
INFORMATICS από
υπογεγραμμένο
DEVELOPMENT AGENCY
DEVELOPMEN
Date: 2019.02.21
15:54:40
GERASIMOS
KOUZELIS
EET
T AGENCY
Reason:
Ημερομηνία:
Location: Athens

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ιστοσελίδα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ
e-mail

: Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα
: www.iep.edu.gr
: Ν. Νταούλας
: 213 1335158
: 213 1335102
: ntaoulas@iep.edu.gr

Αθήνα, 21.02.2019
Αρ. Πρωτ.: 1760

Θέμα: Διευκρινίσεις επί του με αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004376385, ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1/2019) ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού τακτικού διαγωνισμού: «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για
μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού»

Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τον με αρ. πρωτ. 622/25.01.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004376385, ΑΡ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2019) ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισμό «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για
μαθητές/-ήτριες με νοητική αναπηρία - Γ’ Δημοτικού» στα πλαίσια της Πράξης «καθολικός σχεδιασμός και
ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», με κωδικό MIS 5001313, διευκρινίζονται τα
εξής:

1. Ερώτηση
1.1-Εκτός από τα παραπάνω τα φυσικά αυτά πρόσωπα πρέπει να καταθέσουν και το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ ) ;
ΑΠ: Όχι.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη:
Α. ΤΕΥΔ υποχρεούται να υποβάλλει κάθε μέλος ένωσης οικονομικού φορέα που προτίθεται να υποβάλει
κοινή προσφορά.
Β. Χωριστά ΤΕΥΔ πρέπει να υποβληθούν για κάθε έναν από τους υπεργολάβους στον οποίον ο υποψήφιος
οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης το οποίο
υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Όμως,
όπως αναφέρεται στην παρ. 11.2. «Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας» της διακήρυξης
«….Η παραπάνω ομάδα δεν θεωρείται ως υπεργολάβος.».
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1.2- Αν πρέπει να καταθέσουν ΤΕΥΔ αυτό θα πρέπει να είναι από το φυσικό πρόσωπο υπογεγραμμένο
ψηφιακά
ΑΠ: Δείτε απάντηση στο 1.1.

2. Ερώτηση
Για τα άλλα πρόσωπα της ομάδας έργου (εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μόνιμο προσωπικό του
υποψηφίου

αναδόχου)

π.χ.

αναλυτής/προγραμματιστής,

γραφίστες

κλπ

απαιτείται

ιδιωτικό

συμφωνητικό πρόθεσης συνεργασίας των μερών και δήλωσης διαθεσιμότητας (με θεώρηση γνησίου
υπογραφής όλων των συμβαλλομένων μερών από Δημόσια Αρχή);
ΑΠ: Όχι. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ειδικότερα την
παράγραφο 3.3 «Μεθοδολογία υλοποίησης», καθώς επίσης και το Άρθρο 11, παράγραφος 11.2 «Κριτήρια
Τεχνικής και Επαγγελματικής δραστηριότητας» το ιδιωτικό συμφωνητικό χρειάζεται μόνο για την
συγκεκριμένη ομάδα έργου αποτελούμενη από τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά πρόσωπα.

Η παρούσα διευκρίνιση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής:
http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/diagonismoi/diagonismos-prosvasimo-25-01-2019
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