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ΠΡΟΣ : Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 
ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου 

Σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Σήμανσης - 
Ασφάλισης στο υποτμήμα "Ξινό Νερό - Αμμοχώρι" του τμήματος 50.2 
"Πτολεμαΐδα - Φλώρινα" του Κάθετου Άξονα 50 "Κοζάνη - Φλώρινα - Νίκη" - Κωδ. 
αναφοράς 5569» 

 
α) Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 53074/02.02.2018 έγγραφο υποβολής  ερωτήσεων 
β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53078/02.02.2018 έγγραφο υποβολής  ερωτήσεων 
γ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53271/07.02.2018 έγγραφο υποβολής  ερωτήσεων 

ΣΧΕΤΙΚΑ:
  

δ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53325/07.02.2018 έγγραφο υποβολής  ερωτήσεων 
Διακήρυξη 

Ε1: α) Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει ο κάθε φορέας να προσκομίσει  

ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου τουλάχιστον στην αξία της σύμβασης δηλ. 

890.060 ευρώ ή μπορεί αυτό το ποσό να καλύπτεται αθροιστικά από τα επιμέρους 

συμβόλαια των μελών της ένωσης με δεδομένο ότι τηρούνται τα ασφαλιζόμενα όρια των 

αποζημιώσεων ανά γεγονός και στο σύνολο αθροιστικά στην αξία της σύμβασης; 

β) Επίσης σας παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν στην περίπτωση ένωσης 

οικονομικών φορέων στην ίδια κατηγορία μελέτης ο κάθε φορέας θα πρέπει να 

προσκομίσει συμβόλαιο στο συνολικό ποσό της κατηγορίας της μελέτης ή μπορεί να 

προσκομιστούν συμβόλαια που θα καλύπτουν αθροιστικά το ποσό της κατηγορίας ανά 

μελέτη με δεδομένο ότι τηρούνται τα ασφαλιζόμενα όρια των αποζημιώσεων ανά γεγονός 

και στο σύνολο αθροιστικά στην αξία της σύμβασης; 

γ) Η βεβαίωση που θα προσκομιστεί στο στάδιο της υποβολής των προσφορών θα πρέπει 

να αναφέρει τις απαιτήσεις του Παραρτήματος της Συγγραφής Υποχρεώσεων δηλαδή: 

α) Ασφαλιζόμενα όρια αποζημιώσεων 

β) Ποσό απαλλαγής 

γ) Διάρκεια ισχύος κάλυψης / εξαετία 

 Επίσης στο στάδιο των προσφορών και στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

διαθέτει Annual Cover θα πρέπει να προσκομιστεί και η Υπεύθυνη δήλωση που 

αναφέρεται στο παράρτημα των ασφαλίσεων της Συγγραφής Υποχρεώσεων ? 

 

Α1: α) Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του 

άρθρου 19.3, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 22 Διακήρυξης. 

β) Ισχύουν τα ανωτέρω. 
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γ) Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Οι απαιτήσεις της Συγγραφής Υποχρεώσεων πρέπει να 

φαίνονται στο πιστοποιητικό που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της 

σύμβασης και η υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο παράρτημα της Σ.Υ. επίσης 

αφορά στον Ανάδοχο.  

 
 
 
Ε2: Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος σας παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε 

επίσης στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει ο κάθε φορέας να 

προσκομίσει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου όπου τα ασφαλιζόμενα όρια των 

αποζημιώσεων ανά γεγονός και αθροιστικά για την περίοδο ασφάλισης θα πρέπει να είναι 

στην αξία της σύμβασης για κάθε ένα από τα επιμέρους συμβόλαια της ένωσης οικονομικών 

φορέων ή μπορεί αθροιστικά να καλύπτεται τα ασφαλιζόμενα όρια στην αξία της σύμβασης; 

 
Α2: Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει πιστοποιητικό Ασφάλισης και 

εντός μηνός σχετικό Ασφαλιστήριο, σύμφωνα με το Παράρτημα της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων, όπου ορίζεται ότι: Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης Μελετητών 

Μηχανικών, ο κάθε ένας εξ αυτών, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της 

ΕΟΑΕ, θα είναι ασφαλισμένος για την επαγγελματική αστική ευθύνη του με τα ίδια όρια 

εγγυήσεων ως κατωτέρω». 

 
 
 
Ε3: Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τα εξής: 

Στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ στην καρτέλα 

«Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού», διαπιστώσαμε ότι : 

α)  στην 1η σελίδα του εντύπου αναφέρεται ότι ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

(με ΦΠΑ) είναι 890.060,00, αντί 1.103.674,09 με ΦΠΑ. 

β) ενώ στην 2η σελίδα του εντύπου αναφέρεται ότι το ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) είναι 

890.059,75 (που είναι το «ορθό» ποσό του προϋπολογισμού για τον διαγωνισμό του 

θέματος) 

γ) στην ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δεν έχει διορθωθεί το ποσό από 890.060,00 σε 890.059,75. 

 

Α3: Ο προϋπολογισμός Δημοπράτησης είναι αυτός που αναγράφεται ορθώς στην Διακήρυξη, ήτοι 

890.060,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Η διαφοροποίηση με το αναγραφόμενο ποσό στην Οικονομική 
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Προσφορά έγκειται στο ότι η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν στρογγυλοποίησε  το ποσό που 

προέκυψε από το ποσοστό των απροβλέπτων. 

 

 

Ε4: Yποβάλλαμε ηλεκτρονικά την συμμετοχή μας στον διαγωνισμό 68166. Τώρα που θα 

επανυποβάλλουμε στον διαγωνισμό 68166,1 θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις 

ημερομηνίες των εγγράφων που υπογράψαμε ? 

 

Α4: Όχι. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Απόστολος Αντωνούδης 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εγνατία Οδός ΑΕ 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Οικονομικών  
2. Διεύθυνση Μελετών 
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