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Ερώτημα 1
Στη σελίδα 14 του Εγγράφου της Ανοιχτής πρόσκλησης αναφέρει στην παράγραφο 2.2.1 Εγγυητικές
επιστολές το εξής: «Ο μέλλον αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ύψους 5% της εκάστοτε ειδικής σύμβασης που θα καλύπτει την εκτέλεση του ετήσιου πάγιου
προγράμματος συντήρησης πρασίνου». Δεδομένου ότι η μέγιστη δαπάνη (πάγια αποζημίωση) μπορεί να
φτάσει ως τις 60.000 ευρώ για το σύνολο των 4 ετών και επίσης τα ποσά αυτά είναι, όπως αναφέρεται
στο ίδιο έγγραφο, «…αποτελούν χονδρικές εκτιμήσεις» τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα
ακόλουθα:
α) την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα την καταθέσει μαζί με την
προσφορά μέχρι τις 15/2/2007;
β) ποιο θα είναι το ύψος της εγγυητικής επιστολής; Δεδομένου ότι το ποσό του πάγιου
προγράμματος συντήρησης πρασίνου είναι 60.000 κατ’ εκτίμηση (ήτοι 15.000 ευρώ ανά έτος), ως
μέγιστο
Διευκρίνιση του Cedefop στο ερώτημα 1
1α) Δεν χρειάζεται να κατατεθεί εγγυητική μαζί με την προσφορά. Η §2.2.1 αναφέρεται σαφώς σε
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και όχι σε εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εγγυητική καλή
εκτέλεσης θα κατατεθεί μόνο από τον ανάδοχο του έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης και μάλιστα
της ειδικής σύμβασης που αφορά την ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση.

1β) Το ύψος, όπως αναφέρεται στο κείμενο (§2.2.1) είναι 5% επί της αξίας της ειδικής σύμβασης που αφορά
την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος συντήρησης. Το ακριβές ποσό δεν είναι γνωστό πριν την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αφού εξαρτάται από την προσφορά του συμμετέχοντα που θα αναδειχθεί
νικητής του διαγωνισμού.

Ερώτημα 2
Στον τύπο ΣΚΕ= Α+Β1*40+Β2*30+Β3*30+Β4*30 οι αριθμοί 40,30,30,30 αντίστοιχα αναφέρονται στις ώρες
εργασίας των ειδικών; Αν ναι, οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται συνολικά στα 4 έτη ή μόνο στο πρώτο έτος (π.χ. 40
ώρες εργασίας/ έτος για τον σύμβουλο αναπλάσεων);
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Οι ώρες αναφέρονται σε ώρες εργασίας των ειδικών όπως σαφώς αναφέρεται στην §3.3.4. Για το δεύτερο
υποερώτημα βλ. απάντηση στο ερώτημα 3.

Ερώτημα 3
Αν πράγματι οι παραπάνω αριθμοί αναφέρονται στις ώρες εργασίας/ έτος τότε το ΣΚΕ + εκτίμηση ετήσιου
κόστους υλικών βάσει πίνακα 5, θα πρέπει να είναι το μέγιστο 23.750 € [(κόστος πάγιας αποζημίωσης + κόστος
εργασιών – υλικών για ειδικές περιπτώσεις)/4 έτη=23.750 ευρώ, θεωρώντας δεδομένα τα ποσά των 60.000 και
35.000 ευρώ.
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Ο παραπάνω συλλογισμός που γίνεται για τα όρια δεν ανταποκρίνεται στα αναγραφόμενα στη διακήρυξη.
Βασικά ισχύουν γενικά ως όρια για τις προσφορές αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο §1.5.1 - μέγιστο
60.000 στην τετραετία ή 15.000 κατ’ έτος για την εκτέλεση του προγράμματος συντήρησης - ενώ στην §1.5.2
καθορίζεται και ένα εκτιμώμενο ποσό 35.000 για κατά παραγγελία ειδικές και έκτακτες υπηρεσίες και σχετικά
υλικά για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ούτε ακριβές ανώτατο όριο, ούτε και η ακριβής κατανομή
της δαπάνης ανά έτος. Το ποσό που θα δαπανηθεί τελικά μέσω της σύμβασης πλαίσιο που θα υπογραφεί ως
αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες,
χωρίς βέβαια να απέχει παρασάγγες του εκτιμώμενου, και να κατανέμεται ευέλικτα μέσα στην τετραετία.
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και η εκτέλεση μετέπειτα του συμβολαίου πλαισίου είναι δύο
διαφορετικές διαδικασίες. Τα όρια του προϋπολογισμού και η πραγματική δαπάνη αλλά και η κατανομή του
ποσού των κατά παραγγελία υπηρεσιών στην τετραετία δεν σχετίζονται άμεσα με το κόστος του σεναρίου
(ΣΚΕ) που αντιπροσωπεύει μία αυστηρώς καθορισμένη και συγκεκριμένη ποσότητα υπηρεσιών που ορίστηκε
για το σκοπό της σύγκρισης και αξιολόγησης των προσφορών. Το χρονικό διάστημα που εκτιμήθηκε να
καλύπτει το σενάριο (ΣΚΕ) χονδρικά είναι ένα έτος, όπως φαίνεται από την χρήση της μεταβλητής Α, όμως
αυτό δεν επηρεάζει τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα και δεν προσθέτει τίποτα ο ακριβής προσδιορισμός του.

Ερώτημα 4
Παρακαλούμε να μας δημοσιοποιήσετε σε ηλεκτρονική μορφή το τοπογραφικό διάγραμμα του κήπου.
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Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σχέδιο του περιβάλλοντα χώρου. Επειδή το σχέδιο αυτό είναι από την φάση
της μελέτης του έργου υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από την υφιστάμενη κατάσταση και θα πρέπει
να χρησιμοποιηθεί μόνο ως ενδεικτικό και αφού ληφθούν υπόψη οι περιγραφές στο τεύχος της διακήρυξης.

Ερώτημα 5
Στο Παράρτημα Ζ, αναφέρεται ότι «αμφότερες η τεχνική και οικονομική πρόταση της προσφοράς υπογράφονται
από τον υποβάλλοντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του».
Η υπογραφή του υποβάλλοντα μπαίνει σε κάθε σελίδα της τεχνικής και οικονομικής πρότασης; Αν ναι, οι
υπογραφές μπορούν να είναι πρωτότυπες στους πρωτότυπους φακέλους και φωτοτυπίες στα αντίγραφα ή θα
πρέπει όλοι οι φάκελοι (πρωτότυποι και αντίγραφα) να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές;
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Δεν χρειάζεται να υπογραφούν όλες οι σελίδες της τεχνικής και οικονομικής πρότασης. Αρκεί να υπογραφεί
μία από αυτές και στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά (πρώτη ή τελευταία ή συνοδευτική επιστολή).
Εφόσον ένα πρωτότυπο ζητείται από κάθε φάκελο, οι φάκελοι που θα περιέχουν τα αντίγραφα δεν χρειάζονται
να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές.

