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Παρακαλούμε θερμά για τις διευκρινιστικές απαντήσεις 
σας στα κάτωθι ερωτήματα

1. Στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης σελ 4 γίνεται 
αναφορά σε ''προβλέψεις και στατιστικά στοιχεία'' 
σχετικά με τον προϋπολογισμό των εργασιών όπως 
και '' τελείως ενδεικτικά'' Παρακαλώ εκτιμήστε μας 
το βαθμό απόκλισης (θετικό ή αρνητικό) που μπορεί 
να παρουσιάσει η εργολαβία ανά περιφέρεια ή 
περιοχή κατά την εκτέλεσή της.

2. Διευκρινίστε μας εάν η εγγυητική καλής εκτέλεσης 
αφορά το συμβατικό τίμημα μετά την 
προσφερόμενη έκπτωση αναδόχου ή εφαρμόζεται 
στον αρχικό προϋπολογισμό.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 2.5 ο ΔΕΔΔΗΕ χορηγεί το 
μεγαλύτερο μέρος των υλικών που απαιτούνται. 
Υπάρχουν οι σχετικές εξασφαλίσεις προς τον 
ανάδοχο? Ενδέχεται ο ανάδοχος να υποστεί παύση 
εργασιών για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα 
εξαιτίας έλλειψης υλικών? Σε τέτοια περίπτωση τι 
προβλέπεται για το προσωπικό του αναδόχου? 
Μπορεί να το θέσει σε αναστολή ή υποχρεούται να 
το διατηρεί ενεργό παρά την οικονομική του ζημία?

4. Σύμφωνα με το άρθρο 2.6 κοινοποιείται τελείως 
ενδεικτικά στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς ένα ποσοστό συμμετοχής υλικών ύψους 
17%. Παρακαλούμε όπως αναλυτικά εκτιμήσετε το 
βαθμό απόκλισης ανά περιφέρεια ή περιοχή καθώς 
αυτό το στοιχείο αποτελεί βασικό πυλώνα 
προϋπολογισμού εργολαβίας οριοθέτηση και 
σύνταξη ρεαλιστικής οικονομικής προσφοράς καθώς 
απουσία αυτού (βαθμού απόκλισης) μπορεί άθελα 
να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό σε 
οικονομικούς φορείς που ήδη έχουν εκτελέσει την 
παλαιότερη συγκεκριμένη εργολαβία (γνωρίζοντας 
επακριβώς την αξία των υλικών της περιοχής) και 
νεοεισερχομένων υποψήφιων αναδόχων που 
στηρίζουν την οικονομική τους προσφορά 
αποκλειστικά και μόνο στις ''τελείως ενδεικτικές 
προβλέψεις'' της διακήρυξής σας.

1. Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 παρ. 2.3 της 
Διακήρυξης οι επί μέρους εργασίες που θα εκτελούν 
οι Ανάδοχοι, θα εξαρτηθούν από τη ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή εκάστοτε 
διαμορφώνεται και γενικά από τις κατά περίπτωση 
και χρονική περίοδο εμφανιζόμενες ανάγκες του 
ΔΕΔΔΗΕ (π.χ. ηλεκτροδοτήσεις, βλάβες, ενισχύσεις, 
συντηρήσεις δικτύων κ.λπ.).
Εξαιτίας  της φύσεως των έργων, προβλέπεται η 
αυξομείωση του συμβατικού τιμήματος της 
εργολαβίας σύμφωνα με το Άρθρο 9 του 
Συμφωνητικού της ΔΔ-214.

2. Διευκρινίζεται ότι η εγγυητική καλής εκτέλεσης 
υπολογίζεται με βάση το συμβατικό τίμημα όπως 
αυτό διαμορφώνεται μετά την εφαρμογή της 
έκπτωσης του αναδόχου επί του προϋπολογισμού 
της εργολαβίας.

3. Οι απαντήσεις στα υπόψη ερωτήματα, καθώς και οι 
υποχρεώσεις των εκατέρωθεν πλευρών απαντώνται 
σε σχετικά εδάφια του Συμφωνητικού της 
Διακήρυξης, ιδίως δε η αποζημίωση του Αναδόχου 
σε περίπτωση μειωμένης επίδοσης (Άρθρο 45, 
παρ.10 του Συμφωνητικού).

4. Το αναφερόμενο στη Διακήρυξη ποσοστό 
συμμετοχής υλικών προμήθειας αναδόχου ύψους 
17% είναι ένα μέσο ποσοστό για τις υπό Διακήρυξη 
εργολαβίες. Ο βαθμός απόκλισης ανά εργολαβία δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί διότι εξαρτάται από το μίγμα 
των επιμέρους εργασιών που τελικά θα επιδοθούν 
και θα εκτελεστούν.
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5. Στο άρθρο 2.2 σελ 7 της διακήρυξης αναφέρετε τον 
όρο συνδεδεμένες εταιρείες με τον οικονομικό 
φορέα. Παρακαλώ διευκρινίστε μας την ερμηνεία 
της ορολογίας και την εφαρμογή της στις διατάξεις 
συμμετοχής της παρούσας διαδικασίας και 
διακήρυξης.

6. Διευκρινίστε μας εάν μέλος ένωσης συμμετέχοντα 
οικονομικού φορέα δύναται να ενεργήσει ως 
δανείζων την εμπειρία σε συμμετοχή άλλου 
οικονομικού φορέα στο διαγωνισμό σε άλλη περιοχή 
ή περιφέρεια.

7. Όσον αφορά την πλήρωση θετικού EBITDA σε 
περίπτωση ένωσης δύναται το ένα έτος να 
πληρείται από ένα μέλος και το 2ο έτος από άλλο 
μέλος?

8. Πως αποκλείονται προσφέροντες με ΜΕΕΠ 
κατηγορίας Οικοδομικών εφόσον μεγάλα μέρη των 
εργολαβιών αφορούν κατασκευαστικές εργασίες?

9. Παρακαλούμε να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρμογής 
των πιστοποιητικών ποιότητας καθώς το φάσμα 
των εργασιών είναι εκτεταμένο πχ αποκοπές-
επαναφορές ενεργειακών μετρητών? Εργασίες 
πρασίνου? Άλλο?

10. Η διακήρυξη διευκρινίζει ότι προσμετράται (στο 
άρθρο Β σελ 13) εμπειρία από ανεξάρτητες 
εργολαβίες δηλ κλαδέματα-αποψιλώσεις, 
αποκοπές-επαναφορές κτλ. Παρακαλούμε 
διευκρινίστε το ζητούμενο ποσοστό κάλυψης του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας της μεγαλύτερης 
εργολαβίας για την οποία υποβάλει προσφορά 
συμμετέχων οικονομικός φορέας.

11. Διευκρινίστε μας εάν σε προϋπηρεσία της οποίας η 
λήξη έχει χρόνο αναφοράς το 2021 δύναται να 
χρησιμοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε το 
2020 εφόσον είναι αυταπόδεικτη βάση 
πιστοποιήσεων αναγνωρισμένων από τον ΔΕΔΔΗΕ 
και τιμολογίων.

12. Παρακαλώ διευκρινίστε το άρθρο 3.6 σελ 29 τι 
επικύρωση αποδέχεστε εφόσον όλα τα 
υποβαλλόμενα στοιχεία είναι με ψηφιακή 
υπογραφή ( ΚΕΠ? Gov?)

13. Σύμφωνα με το άρθρο 4.2 σελ 31 δύναται 
οικονομικός φορέας να υποβάλλει πιστοποίηση 
εργασιών με αναθέτουσα τον ΔΕΔΔΗΕ για 
διάστημα από 2011-2020. Δύναται ο ΔΕΔΔΔΗΕ να 
χορηγήσει επαναληπτικά στον διαγωνιζόμενο τόσο 
παλαιές πιστοποιήσεις εργασιών?

14. Σχετικά με το άρθρο 4.3 σελ 32 εφόσον ο 
διαγωνιζόμενος συμμετέχει σε μια αρκετά 
χρονοβόρα διαδικασία και δεν δύναται να γνωρίζει 
πιθανές περιοχές αναδοχής άρα και υπεργολάβους 
(που μπορεί να είναι άνω του ενός σε κάθε 
περιοχή) πως υποχρεούται να τους δηλώσει? 
Μπορεί μια τέτοια διαδικασία και γνωστοποίηση να 
λάβει χώρα στο στάδιο της κατακύρωσης?

5. Στην παρ.2.2. του Άρθρου 5 ως συνδεδεμένες 
θεωρούνται οι επιχειρήσεις εκ των οποίων η 
μία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον 
έλεγχο ή το κεφάλαιο της άλλης κατά την κείμενη 
φορολογική νομοθεσία.

6. Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο 
αποδεκτό υπό τον όρο της συμμόρφωσης προς τις 
λοιπές διατάξεις, ιδίως της παρ. 2.2 του Άρθρου 5 
της Διακήρυξης.

7. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση για θετικό EBITDA 
δεν καλύπτεται συμπληρωματικά από τα μέλη της 
Ένωσης.

8. Το σύνολο των εργασιών των έργων κατασκευής 
και συντήρησης έργων δικτύων εντάσσονται στις 
κατηγορίες Ενεργειακών και Η/Μ εργασιών.

9. Τα πιστοποιητικά ποιότητας δεν οριοθετούνται σε 
επιμέρους εργασίες της Σύμβασης.

10. Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας πρέπει να 
διαθέτει συνολικά την απαιτούμενη τεχνική 
ικανότητα του Άρθρου 9 Β της Διακήρυξης. Δεν 
υφίσταται απαίτηση για ποσοστό κάλυψης από τις 
ανεξάρτητες εργολαβίες, επιμέρους εργασιών του 
προϋπολογισμού των εργολαβιών.

11. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Άρθρο 9 Β προσμετράται η εμπειρία μέχρι 
31.12.2020.

12. Κάθε αναγνωρισμένη από τον νόμο επικύρωση 
γίνεται αποδεκτή για τους σκοπούς του Άρθρου 10 
και της Διακήρυξής μας.

13. Η εμπειρία σε έργα ΔΕΔΔΗΕ πιστοποιείται από τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις που η Υπηρεσία χορηγεί, 
κατόπιν αιτήσεως, στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση 
των εργασιών.

14. Δίνεται η δυνατότητα ο προσφέρων να ορίσει τους 
υπεργολάβους του κατά την υποβολή προσφοράς, 
εφόσον τους γνωρίζει. Υφίσταται όμως η 
δυνατότητα και ορισμού τους μετά την υπογραφή 
της σύμβασης ή και κατά την διάρκεια εκτέλεσής 
της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 21 
της Διακήρυξης και το Άρθρο 68 του 
Συμφωνητικού.
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