2o Τεύχος ερωτήσεων / απαντήσεων για τον διαγωνισμό :
Υπηρεσίες συμμόρφωσης του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.
και η παροχή υπηρεσιών DPO
Ερώτημα 1ο
Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας (προσφέρων) στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, είναι δυνατή η απόδειξη της συμμόρφωσης με τα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 (ISO) από τον τρίτο φορέα; Ειδικότερα, είναι δυνατή η
απόδειξη της συμμόρφωσης με την κατοχή ενός εκ των δύο πιστοποιητικών διασφάλισης
ποιότητας από τον προσφέροντα και του δεύτερου πιστοποιητικού από τον τρίτο φορέα;
Απάντηση
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8 της Διακήρυξης:"Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά
τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5)
και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους
με αυτούς"
Ερώτημα 2ο
Στην περίπτωση συνεργασίας με υπεργολάβο, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση
νομιμοποιητικών εγγράφων της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησής του κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς ή απαιτείται κατά το στάδιο της κατακύρωσης;
Απάντηση
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1 της Διακήρυξης, αναφορικά με τηνπροκαταρκτική απόδειξη
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, "Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
υποβάλλεται επίσης απόόλους τους φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.8 καθώς και από όλους τους
υπεργολάβους στους οποίους πρόκειται να ανατεθεί αθροιστικά τμήμα(τα) της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης" Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.2
της Διακήρυξης.
Ερώτημα 3ο
Είναι δυνατό να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας στις ικανότητες περισσότερων
υπεργολάβων, το ποσοστό συμμετοχής των οποίων αθροιστικά υπερβαίνει το ποσοστό του
30% του ποσού της σύμβασης;
Απάντηση
Δεν υφίσταται τέτοιος περιορισμός
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