Θεσσαλονίκη, 27.04.2022
6ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θεσσαλονίκη
Τηλ. Κέντρο : 2310 470200
E-mail
: Contracts@egnatia.gr

Αρ. Πρωτ.: 110997
Κ.Ε.: Ρ40/5998,5942/OKA/ID165049/νγ

ΠΡΟΣ:

Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου της
Σύμβασης με τίτλο:
i) «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών σε θέσεις έργων αποκατάστασης
υποδομών και δικτύων στη Νήσο Σαμοθράκη - Κωδικός Αναφοράς 5998»
ii) «Εκτέλεση A'
φάσης γεωερευνητικών εργασιών στο οδικό τμήμα
"Περιμετρική οδός Καβάλας (τμήμα R1402)" - Κωδικός Αναφοράς 5942»

ΣΧΕΤ.:

Τα
υπ’
αρ.
πρωτ.
ΕΟΑΕ
110935/ID1164959/21.04.2022
110936/ID164960/21.04.2022 έγγραφα υποβολής διευκρινίσεων

και

Διακήρυξη
Ε1:

Σχετικά με τον παρόν διαγωνισμό , θα ήθελα να μας διευκρινίσετε τα εξής:
α) (σχετ.§20.3 του Άρθρου 20, σελ. 39 της διακήρυξης και §20.2.2 περίπτ γii) σελ. 52) Στο
στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας νοούνται μόνο τα άτομα που ανήκουν στο πτυχίο της
εταιρίας ή και μελετητές που είναι μόνιμοι υπάλληλοι της εταιρίας, αλλά δεν έχουν ενταχθεί
στο πτυχίο της εταιρίας;
β) Τα Γεωτρητικά συγκροτήματα που θα διαθέσει ο Προσφέρων για την εκτέλεση της
σύμβασης θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE;
γ) Όταν αναφέρεστε στο πιστοποιημένο εργαστήριο που να εκτελεί τουλάχιστον δοκιμές
εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, τι είδους πιστοποίηση θα πρέπει να έχει (πχ ΕΛΟΤ/
ISO, ΕΣΥΔ) ; Ευχαριστώ πολύ.

Α1:

α) Η Διακήρυξη είναι σαφής. Το ζητούμενο προσωπικό μπορεί να προέρχεται από το
στελεχικό δυναμικό του υποψηφίου, από μόνιμους συνεργάτες, είτε και από το
εξωτερικούς συνεργάτες με ή χωρίς μελετητικό πτυχίο. (υποσημείωση 149, σελ. 52).
β) Τα γεωτρητικά συγκροτήματα δεν είναι απαραίτητο να φέρουν σήμανση CE.
γ) Το εργαστήριο θα πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας από κρατικό φορέα (ΚΕΔΕ) ή
διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ).

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου
2. Δ/νση Μελετών
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