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∆ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για το έργο:  

«Προώθηση καλών πρακτικών υγείας και ασφάλειας σε ελληνικές 
επιχειρήσεις» 
 
Αριθµός Προκήρυξης: 3/2013 
 
Ερώτηση 1η: 
«Θα θέλαµε να διευκρινίσετε σχετικά µε την προκήρυξη 3/2013 εάν η επαγγελµατική 
και τεχνική επάρκεια στους τοµείς: 
1. Υποστήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε θέµατα πολιτικών υγείας και ασφάλειας 

στην εργασία καλύπτεται από Συµβάσεις σε κάποιο από τα αντικείµενα: 
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 
Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας 
Εκπόνηση µελετών επαγγελµατικού κινδύνου 
Ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας της εργασίας 

 
2. Μεταφορά τεχνογνωσίας, συµβουλευτική υποστήριξη (coaching) και δράσεις 

δικτύωσης καλύπτεται από Συµβάσεις σε κάποιο από τα αντικείµενα: 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Ελέγχου και ∆ιοίκησης των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες πώλησης προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού 
Συµβουλευτικές  Υπηρεσίες Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Εµπορικού Τµήµατος 
Υπηρεσίες Τεχνικού συµβούλου δηµόσιων φορέων 
Εκπόνηση µελετών διακρατικής συνεργασίας και δικτύωσης 

 
3. Σχεδιαστές και αξιολόγηση προγραµµάτων και δράσεων ανάπτυξης ή και 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων καλύπτεται από Συµβάσεις σε κάποιο από τα 
αντικείµενα: 
Προετοιµασία εκπαιδευτικού υλικού και παράδοση εκπαιδευτικών µαθηµάτων 
τοµέα Πωλήσεων και Ηγεσίας 

 
4. Σχεδιασµός και οργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών καλύπτεται από 

Συµβάσεις σε κάποιο από τα αντικείµενα: 
Μελέτες Αναδιοργάνωσης και ∆ιοίκησης Τµήµατος Πωλήσεων 
Επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης δικτύου επιχειρήσεων-καταστηµάτων 
Μελέτες Marketing Plan 
Ανάπτυξη και διαχείριση συστηµάτων ποιότητας (ISO, HACCP, EMAS κλπ) 
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και εάν οι συµβάσεις που θα τεκµηριώσουν την επάρκεια πρέπει να είναι ενός 
minimm χρηµατικού ύψους.»  
 
∆ιευκρινιστική Απάντηση 1η : 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο  5.4 της Προκήρυξης, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αποδείξουν 
την ύπαρξη τεχνικής ικανότητας: 

5.4 Επαγγελµατική επάρκεια και τεχνική ικανότητα κατά τα πέντε τελευταία έτη, 
στο αντικείµενο του υπό προκήρυξη έργου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
Άρθρο 14 της παρούσας, που αποδεικνύεται: 
- από την ύπαρξη της κατάλληλης δοµής και οργάνωσης προκειµένου να 
αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του έργου, 
- από την ύπαρξη της ειδικής τεχνογνωσίας και επάρκειας στο αντικείµενο του 
έργου και την προηγούµενη επιτυχή εκτέλεση πέντε (5) τουλάχιστον έργων,  που 
να καλύπτουν συνολικά τους  παρακάτω τοµείς: 
• Υποστήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε θέµατα πολιτικών υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία 
• Μεταφορά τεχνογνωσίας, συµβουλευτική υποστήριξη (coaching) και δράσεις 
δικτύωσης 
• Σχεδιασµός και αξιολόγηση προγραµµάτων και δράσεων ανάπτυξης ή και 
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων 
• Σχεδιασµός και οργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών 
- από το στελεχιακό δυναµικό που θα διαθέσει ο διαγωνιζόµενος για την εκτέλεση 
του έργου (οµάδα έργου). 
Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 
πρέπει να πληρούνται από τα µέλη της ένωσης σωρευτικά. 

 
Για την απόδειξη της ειδικής τεχνογνωσίας, τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν 
αναφέρονται στο άρθρο 14.3-14.3.4. Στην Προκήρυξη δεν αναφέρεται απαίτηση 
ύψους προϋπολογισµού. 
 
Η κρίση περί του αν µία σύµβαση καλύπτει τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, είναι 
ζήτηµα που κρίνεται in concerto και θα διερευνηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
του διαγωνισµού που θα προτείνει σχετικά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο περί της 
διαπίστωσης της ύπαρξης  ή µη τεχνικής ικανότητας του διαγωνιζοµένου µε το 
Πρακτικό Αξιολόγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της Προκήρυξης. 
 
Ερώτηση 2η: 
«Η απαιτούµενη εµπειρία (σελ. 37, 38) για τον υπεύθυνο του έργου, τον αναπληρωτή 
υπεύθυνο του έργου, την οµάδα εµπειρογνωµόνων και τα µέλη της οµάδας ειδικών 
συµβούλων, στην περίπτωση που είναι Ακαδηµαϊκοί (διδάσκοντες σε ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Χώρας), µπορεί να τεκµηριωθεί µε την εκπαιδευτική και 
ερευνητική τους εµπειρία σε ένα τουλάχιστον από τα πεδία της παραγράφου 14.3.1, 
ή πρέπει να τεκµηριώνεται αποκλειστικά µε τυχόν επαγγελµατική τους εµπειρία 
(παροχή δηλαδή υπηρεσιών στα αντικείµενα αυτά);» 
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∆ιευκρινιστική Απάντηση 2η : 
 

Σύµφωνα µε την Προκήρυξη:   

 

«14.5.2 Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου 
του Έργου (ΥΕ) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και την εµπειρία, 
που αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται επαρκώς: 

- Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών (ΑΕΙ). 

- ∆εκαετή επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση ή / και διοίκηση έργων 

ενός τουλάχιστον από τα πεδία της παραγράφου 14.3.1 

14.5.3 Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Αναπληρωτή 
Υπευθύνου του Έργου (ΑΥΕ) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και 
την εµπειρία, που αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται 
επαρκώς: 

- Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών (ΑΕΙ). 

- Οκταετή επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση ή / και διοίκηση έργων 
ενός τουλάχιστον από τα πεδία της παραγράφου 14.3.1.» 

 

Όπως ρητά αναφέρεται στην Προκήρυξη, τα στελέχη που θα προταθούν για τις 
θέσεις του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, πρέπει 
µεταξύ άλλων να διαθέτουν (δεκαετή ή οκταετή αντίστοιχα) επαγγελµατική εµπειρία 
στην υλοποίηση ή/και διοίκηση έργων ενός τουλάχιστον από τα πεδία της 
παραγράφου 14.3.1. της Προκήρυξης. Αντίστοιχη ειδική προϋπόθεση δεν αναφέρεται 
για τους Εµπειρογνώµονες, οι οποίοι σύµφωνα µε την παράγραφο 14.4.1. µπορεί να 
είναι «…ακαδηµαϊκοί και στελέχη της αγοράς µε ειδική επιστηµονική κατάρτιση και 
επαγγελµατική εµπειρία, οι οποίοι θα υποστηρίζουν κατά περίπτωση τις εργασίες του 
Αναδόχου, αναλαµβάνοντας ειδικά καθήκοντα, για την άρτια διεκπεραίωση/εκτέλεση 
του Έργου.» 

 

Η ύπαρξη ή µη της ανωτέρω ζητούµενης εµπειρίας, δεν είναι κάτι που µπορεί να 
απαντηθεί µε αόριστο τρόπο, όπως τίθεται στην ερώτηση. Η ύπαρξη ακαδηµαϊκής 
εµπειρίας δεν τεκµηριώνει αυτοτελώς ούτε την ύπαρξη ούτε την έλλειψη της 
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επαγγελµατικής εµπειρίας στην «υλοποίηση ή / και διοίκηση έργων» που αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη της θέσης του ΥΕ και του ΑΥΕ. 

 

Είναι στην κρίση των διαγωνιζοµένων να επιλέξουν τα κατάλληλα στελέχη για την 
στελέχωση και πλαισίωση της οµάδας έργου. Σε κάθε περίπτωση, η κρίση περί του 
αν καλύπτονται οι απαιτήσεις της Προκήρυξης, είναι ζήτηµα που κρίνεται in concerto 
και θα διερευνηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού που θα 
προτείνει σχετικά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο περί της διαπίστωσης της ύπαρξης  ή 
µη τεχνικής ικανότητας διαγωνιζοµένου µε το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 19 της Προκήρυξης 

Ερώτηση 3η: 
«Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και φιλοξενίας της ∆ιαδικτυακής 
Πύλης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του ΣΕΒ (σελ. 14), έχει διάρκεια όση και 
το έργο;» 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 3η : 

Όπως ρητά αναφέρεται στον πίνακα των παραδοτέων, οι υπηρεσίες υποστήριξης, 
συντήρησης και φιλοξενίας της ∆ιαδικτυακής Πύλης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία του ΣΕΒ (www.sevosh.org.gr) παρέχονται καθόλη τη διάρκεια του έργου και 
αποτελούν το περιεχόµενο του Παραδοτέου Π2 «Π2 – Έκθεση υλοποίησης και 
απολογισµού της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και φιλοξενίας της 
∆ιαδικτυακής Πύλης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του ΣΕΒ 
(www.sevosh.org.gr)» που υποβάλλεται δεκαοκτώ (18) µήνες από τη συµβατική 
έναρξη του Έργου. 

 
Ερώτηση 4η: 
«Η αναλυτική παρουσίαση του ενός έργου, από τα πέντε τουλάχιστον που θα 
παρουσιάσει ο διαγωνιζόµενος (παρ. 14.3.4), ποιο περιεχόµενο πρέπει να έχει;» 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 4η : 
Είναι στην κρίση των διαγωνιζοµένων να επιλέξουν τον κατάλληλο τρόπο για την 
αναλυτική παρουσίαση του έργου που επικαλούνται.  

 

Ερώτηση 5η: 
«Είναι δυνατή η επίκληση δάνειας τεχνικής ικανότητας από φυσικό(ά) πρόσωπο(α); 
Εάν ναι, ποια είναι τότε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να 
προσκοµισθούν;» 

 
∆ιευκρινιστική Απάντηση 5η : 
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Είναι δυνατή η επίκληση δάνειας τεχνικής ικανότητας σύµφωνα µε την παρ. 14.8 
επόµενες. Εάν ο δανείζων είναι φυσικό πρόσωπο, αυτονοήτως δεν απαιτείται να 
προσκοµιστούν νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης, αφού αυτά αναφέρονται 
µόνο σε νοµικά πρόσωπα. Θα πρέπει όµως να προσκοµιστούν όλα τα λοιπά 
αναφερόµενα στοιχεία. 
 
Ερώτηση 6η: 
Στο πλαίσιο υποβολής προσφοράς για το έργο «Προώθηση καλών πρακτικών υγείας 
και ασφάλειας σε ελληνικές επιχειρήσεις», από ένωση εταιριών θα θέλαµε όπως 
διευκρινιστεί η παραποµπή 1 σελ. 72 της σχετικής προκήρυξης, η οποία αναφέρει: 
«…..Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα εγγυώµεθα 
ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι  του δικαιώµατος της διζήσεως και 
διαιρέσεως υπέρ: [επωνυµία ενώσεως], µε έδρα το ∆ήµο [●], οδός [●] αριθ. [●] (η 
«Ένωση») και υπέρ των µελών που την απαρτίζουν ήτοι…» 
Συγκεκριµένα θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε, πως ορίζεται ή έδρα της Ένωσης, 
δεδοµένου ότι η προκήρυξη δεν απαιτεί τη νοµική σύσταση της ένωσης των 
εταιρειών (σελ 24, άρθρο 5, παρ. 5.5 της προκήρυξης) και εφόσον είναι απαραίτητο 
να οριστεί έδρα της ένωσης, εάν επαρκεί ο ορισµός αυτής στο συµφωνητικό της 
ένωσης των εταιρειών και στα αντίστοιχα πρακτικά τους για την υποβολή 
προσφοράς ως µέλη της ένωσης. 
Επίσης θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε εάν είναι αποδεκτή η έκδοση εγγυητικής 
επιστολής από κάθε εταιρεία µέλος της ένωσης, σύµφωνα µε το ποσοστό 
συµµετοχής εκάστης στο εταιρικό σχήµα, ή θα πρέπει να εκδοθεί µια εγγυητική 
επιστολή για το σύνολο του προβλεπόµενου ποσού. 
 
∆ιευκρινιστική Απάντηση 6η : 
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να υποβληθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
παρατίθεται στην Προκήρυξη, επί ποινή αποκλεισµού. Εάν ο διαγωνιζόµενος είναι 
ένωση φυσικών ή νοµικών προσώπων χωρίς νοµική µορφή, επαρκεί ως ορισµός της 
έδρας σχετική αναφορά στο συµφωνητικό σύστασης της ένωσης, όπως αναφέρεται 
στην ερώτηση. 

Είναι αποδεκτή η υποβολή περισσότερων εγγυητικών επιστολών συµµετοχής 
(ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για µεµονωµένο διαγωνιζόµενο ή για ένωση φυσικών 
ή νοµικών προσώπων), υπό τον όρο ότι θα είναι όλες σύµφωνες µε το αντίστοιχο 
υπόδειγµα της Προκήρυξης (για µεµονωµένους ή για ενώσεις) και η διάρκειά τους 
καθώς και το άθροισµά τους θα είναι τουλάχιστον ίσο µε το ζητούµενο στην 
Προκήρυξη. 
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∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 


