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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΝΟ 14 

α/α 

Requirement 

location in 

tender 

document 

Question Answer 

  1. 
ΤΕΥΧΟΣ A’ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 

Please find our clarification question 

in the following: 

Please kindly confirm whether it is 

allowed to loan experience between 

JV members in one JV, in order to 

fulfill the requirements in your answer 

to Question C in Clarification No. 

1.3.1, which is "As regards unions of 

economic operators, the 

requirements a, b, c, d may be met 

collectively by all members of the 

association, in the sense that each 

one of its members should itself 

completely cover at least one of the 

 

1.         Στο άρθρο 5 του Τεύχους Α’ «Πρόκληση» της Διακήρυξης 

προβλέπεται το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής ικανότητας των 

προσφερόντων οικονομικών φορέων.  

Περαιτέρω, στο άρθρο 5 παρ. 2 του Τεύχους Α’ «Πρόκληση» της 

οικείας Διακήρυξης εξειδικεύεται, προς αποφυγή παρερμηνειών, ο 

τρόπος πλήρωσης της απαιτούμενης ελάχιστης τεχνικής ικανότητας, 

ως προς τις Ενώσεις Οικονομικών Φορέων, ως κάτωθι : 

«Σε περίπτωση κάθε μορφής Ένωσης Οικονομικών Φορέων, οι 

απαιτήσεις της εμπειρίας θα πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον 

από ένα μέλος της, λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε μια από τις 

απαιτήσεις αυτές (α, β, γ, δ) είναι διακριτή και θα πρέπει να 

ικανοποιείται πλήρως από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης».  
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above under a, b, c, d experience 

requirements, proving this fact under 

the terms of the Declaration." 

 

2.       Tο ερώτημα που τέθηκε είναι αν ένα μέλος της Ένωσης 

Προσώπων μπορεί να δανείζει εμπειρία σε άλλο μέλος, προκειμένου 

να πληρωθεί κάποια από τις ανωτέρω διακριτές απαιτήσεις. 

 

3.          Προς άρση τυχόν παρερμηνειών, σημειώνεται ότι η 

απάντηση/ διευκρίνιση Νο 1.3 Γ, σύμφωνα με την οποία «κάθε ένα 

από τα μέλη της ένωσης θα πρέπει από μόνο του να καλύπτει 

πλήρως μια τουλάχιστον εκ των ως άνω υπό α, β, γ, δ απαιτήσεων 

εμπειρίας», αφορά το κατωτέρω θεωρητικό παράδειγμα της (τότε) 

ερωτώσας εταιρείας:  

«Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν στην περίπτωση Ένωσης οι 

απαιτήσεις α, β, γ, δ πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από όλα τα 

μέλη της Ένωσης (δηλ. καθένα από τα μέλη μιας θεωρητικά 

τετραμελούς ένωσης αρκεί να καλύπτει μια μόνο εκ των ανωτέρω 

απαιτήσεων σε θεωρητικά διαφορετικά μεταξύ τους έργα) ενώ 

διαφορετικά εάν ο Διαγωνιζόμενος δεν είναι Ένωση οι απαιτήσεις 

οφείλουν να καλύπτονται όλες από το ένα έργο που καλείται να 

εμφανίσει ο Διαγωνιζόμενο».  

Συνεπώς, η ως άνω διευκρινιστική απάντηση, ως είχε διατυπωθεί, 

αφορούσε το συγκεκριμένο θεωρητικό παράδειγμα τετραμελούς 

ένωσης οικονομικών φορέων, όπου κάθε μέλος της πληρούσε 

χωριστά μία από τις επίμαχες 4 προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας), 
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αναφερόταν δηλαδή σε παράδειγμα, ουσιωδώς διαφορετικό από το 

τιθέμενο εν προκειμένω.  

 

4.         Τέλος, και επειδή στο κατωτέρω ηλεκτρονικό σας μήνυμα 

γίνεται αναφορά σε δάνεια εμπειρία, θεωρούμε σκόπιμο να 

επισημάνουμε ότι το ζήτημα της πλήρωσης των κριτηρίων 

συμμετοχής, μεταξύ των οποίων είναι και η προαναφερόμενη τεχνική 

ικανότητα, στο πρόσωπο μίας ένωσης οικονομικών φορέων (με 

βάση φυσικά την εκτίμηση της τεχνικής ικανότητας των επιμέρους 

μελών της) είναι διάφορο της επίκλησης τεχνικής ικανότητας τρίτου – 

δάνεια εμπειρία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 5 του 

τεύχους Β’ «Όροι και Οδηγίες» της οικείας Διακήρυξης («Εφόσον οι 

Διαγωνιζόμενοι θα ήθελαν να επικαλεσθούν τη χρηματοοικονομική, 

τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτων προκειμένου να 

καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στις 

προηγούμενες παραγράφους υποχρεούνται να υποβάλουν τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν την ανωτέρω ικανότητα, στον αντίστοιχο 

Φάκελο Α’ ή Β’ και να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να παράσχουν 

όλες τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη εγγυήσεις.»).  

Και τούτο πρωτίστως, διότι κατά την κρίση μας το εν λόγω ερώτημα  

αφορά μόνο στην εκτίμηση της τεχνικής ικανότητας στο πρόσωπο 

ένωσης οικονομικών φορέων (με βάση την τεχνική ικανότητα των 

επιμέρους μελών της) και όχι στο σαφώς  διακριτό ζήτημα της τυχόν 
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επίκλησης από Προσφέροντα της τεχνικής ικανότητας (δάνειας 

εμπειρίας) τρίτου, ως τρίτου νοουμένου οικονομικού φορέα εκτός του 

Προσφέροντος ή της Προσφέρουσας Ένωσης. 

 

            Συνεπώς, ζήτημα επίκλησης δάνειας εμπειρίας άλλου μέλους 

της Ένωσης δεν τίθεται λογικώς, καθώς αν κάποιος οικονομικός 

φορέας που συμμετέχει σε Ένωση καλύπτει τις επιμέρους 

απαιτήσεις τεχνικής εμπειρίας το κάνει ως μέλος της Ένωσης και όχι 

ως δανείζων εμπειρία. 

 

 


