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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την αρ. πρωτ. 187851(1491)/4-5-2020 ∆ιακήρυξη (Α/Α 

ΕΣΗ∆ΗΣ 90761) 

 

Σχετικό: Το από 22-5-2020 έγγραφό σας για παροχή διευκρινίσεων. 

               

 

   Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του 

ΕΣΗ∆ΗΣ (Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ 90761) διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

 

1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 46 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009) οι δαπάνες 

δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Προς τούτο η Υπηρεσία έδωσε εντολή σε τρεις 

νοµαρχιακές εφηµερίδες να δηµοσιεύσουν την προκήρυξη του διαγωνισµού. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ΚΥΑ αρ. 2/82452/0020/12-11-2008 (ΦΕΚ 2441/Β/2-12-2008) για τις 

δηµοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο και επιβαρύνουν ιδιώτες (τελικοί µειοδότες) η 

τιµή δηµοσίευσης ορίζεται σε 0,50€ κατά χιλιοστόµετρο. Οι δε δηµοσιεύσεις πρέπει να 

γίνονται µε γραµµατοσειρά επτά (7) στιγµάτων και µε διάστιχο 8,5 στιγµών. Όλα τα 

παραπάνω αναφέρονται στην µε αρ. πρωτ. 215792(1842)/4-5-2020 εντολή δηµοσίευσης που 

επισυνάπτεται.  

2)  Όσον αφορά την παρ. 2.2.6.1. «Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα» της  ∆ιακήρυξης, 

απαιτείται αρχικά κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών συµµετοχής/Τεχνικής 

προσφοράς η αναγραφή στο σχετικό πεδίο του ΤΕΥ∆ του ανάλογου έργου/ων που 

πραγµατοποιήθηκε την τελευταία τριετία. Κατόπιν κατά το στάδιο υποβολής των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) απαιτείται να υποβάλει: (α) Συνοπτική περιγραφή των 

ανάλογων υπηρεσιών, που υλοποίησε ο υποψήφιος εντός της τελευταίας τριετίας πριν 

από το έτος διενέργειας του διαγωνισµού (σε επιθυµητή έκταση όχι µεγαλύτερη της µιας 

σελίδας) µε συµπλήρωση αντίστοιχου πίνακα (Βλ. Παράγρ. 2.2.9.2, Β4), (β) Η παροχή 

των ανάλογων υπηρεσιών αποδεικνύεται εάν µεν ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας 

µε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια 

αρχή ή µε τις σχετικές συµβάσεις, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε 

βεβαίωσή του ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν µε απλή δήλωση του οικονοµικού 

φορέα. Επισηµαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα του ελέγχου της 

εγκυρότητας των ως άνω σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης. 
3) Όσον αφορά την διάρκεια των (21) µηνών στην οποία θα αναφέρεται η οικονοµική 

προσφορά, σηµειώνεται ότι αφορά τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου και είναι 

ενδεικτική για τη σύγκριση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 

συµµετεχόντων, επειδή η περίοδος αυτή καταλαµβάνει το χρονικό διάστηµα από τη σύνταξη 



του πρωτογενούς αιτήµατος της Υπηρεσίας και έως 31-12-2021. Η σύµβαση που θα 

υπογραφεί µε τον οριστικό ανάδοχο θα αφορά αναλογικά το διάστηµα από την υπογραφή της 

έως 31-12-2021.    

4) Σύµφωνα µε την παρ. 2.2.6.2. της ∆ιακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν 

ελάχιστο αριθµό δεκαέξι (16) απασχολουµένων υπαλλήλων όπως προκύπτει από τον 

Πίνακα Προσωπικού της εταιρίας (αρµοδίως εγκεκριµένο). 

5) Όσον αφορά την απασχόληση ενός (1) τουλάχιστον υπαλλήλου για το Γραφείο 

Κτηνιατρείο Ροδόπολης, το Γραφείο Κτηνιατρείο Ηράκλειας, το Γραφείο Κτηνιατρείο 

Ν. Ζίχνης, το Γραφείο Κτηνιατρείο Νιγρίτας, το Γραφείο Κτηνιατρείο Σιδηροκάστρου 

και το Γ.Α.Ο. Σιδηροκάστρου, όπως προκύπτει και από τα ωράρια απασχόλησης του 

σχετικού πίνακα της σελίδας 43 της ∆ιακήρυξης, δύναται να απασχοληθεί µε τρίωρη 

ή εξάωρη εργασία, µία φορά την εβδοµάδα, καθώς σε κάποια γραφεία έχει ορισθεί 

διαφορετικό ωράριο. Σχετικός είναι και ο Πίνακας 2 του Παραρτήµατος ΙΙΙ – 

Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς, όπου γίνεται αναφορά για τουλάχιστον ένα 

υπάλληλο µε 3ωρη ή 6ωρη απασχόληση, 1 φορά την εβδοµάδα, κατά περίπτωση. 
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