Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον
διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από τον ΣΕΤΕ την 04.10.2013 με αντικείμενο την
Εκπόνηση Έρευνας για τη Διάγνωση των Αναγκών των Επιχειρήσεων στο
πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ,
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ,
ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
– Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς
Πόρους ΕΣΠΑ 2007 – 2013 αναφορικά με τους όρους της σχετικής διακήρυξης,
παρατίθενται κατωτέρω οι σχετικές απαντήσεις:
Ερώτημα 1ο:
στη σελ. 11 στην παράγραφο 2.2 αναφέρεται ό,τι
"Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω «προϋποθέσεις
συμμετοχής»:
1. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στην διαχείριση χρηματοδοτικών
εργαλείων
2. Να διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε οργάνωση, σχεδιασμό και εκπόνηση παρομοίων
ερευνών- μελετών"
Αναφορικά με την 2η προϋπόθεση, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν ή έννοια
των παρομοίων ερευνών - μελετών είναι ευρεία, δηλαδή αφορά στην διάγνωση πάσης
φύσεως αναγκών επιχειρήσεων, ή περιορισμένη, δηλαδή αφορά στην διάγνωση
αναγκών επιχειρήσεων στα πλαίσια προγραμμάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης.
Διευκρίνιση:
Διευκρινίζεται ότι οι παρόμοιες έρευνες- μελέτες που αναφέρονται στην παρ. 2.2. της
διακήρυξης, αφορούν έρευνες- μελέτες με αντικείμενο την εν γένει διάγνωση
αναγκών των επιχειρήσεων.
Ερώτημα 2ο:
σε περίπτωση καθόδου στον διαγωνισμό Ένωσης Εταιρειών, απαιτείται κάποιος
συγκεκριμένος τύπος εγγράφου που να βεβαιώνει την δημιουργία της Ένωσης;
Διευκρίνιση:
Για τη συμμετοχή ένωσης εταιρειών στον εν λόγω διαγωνισμό απαιτείται το
συστατικό έγγραφο της ένωσης, ήτοι Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της
ένωσης εταιρειών απ’ όπου να προκύπτει ότι συστήνεται η ένωση εταιρειών αλλά και
να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του
αντικειμένου του διαγωνισμού (συμμετοχή στο φυσικό αντικείμενο και συμμετοχή
στο οικονομικό αντικείμενο- προϋπολογισμό του έργου) που αναλαμβάνει κάθε
μέλος της ένωσης.

Ερώτημα 3ο:
στην σελ. 10 στην παράγραφο 10 αναφέρεται ό,τι
"1. Η αμοιβή του Αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά ανά κατηγορία Περιφερειών σε
ευρώ, μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό
λογαριασμό που θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον
Προσφέροντα που θα επιλεγεί, κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο όνομά της των
νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή
του και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του/ς σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.
2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα συνδέεται με την παραλαβή του Τελικού
Παραδοτέου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και συγκεκριμένα
του κειμένου του Τελικού Αποτελέσματος της Έρευνας για τη Διάγνωση των
Αναγκών των Επιχειρήσεων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα άρθρο 3 του Μέρους Β’
της παρούσας."
Παρακαλούμε να μας διευκρινίστε:
- αν η έννοια "κατηγορία Περιφερειών" (σημείο 1) αναφέρεται στην διαίρεσή των
Περιφερειών σε Περιφέρειες Σύγκλισης, Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου ή σε κάποιου άλλου είδους διαίρεση. Στην δεύτερη
περίπτωση παρακαλούμε διευκρινίστε μας την διαίρεση αυτή.
- αν η τμηματική καταβολή της αμοιβής ανά κατηγορία περιφερειών (σημείο 1)
αφορά σε τιμολόγηση κάθε κατηγορίας Περιφερειών ξεχωριστά ή σε καταβολή της
αμοιβής σε διαφορετικούς χρόνους ή σε κάτι άλλο. Στην δεύτερη και τρίτη
περίπτωση παρακαλούμε εξηγήστε μας τον τρόπο και τις προϋποθέσεις καταβολής
της αμοιβής.
Διευκρίνιση:
Το πρόγραμμα υλοποιείται στις «8 Περιφέρειες Σύγκλισης», στις «3 Περιφέρειες
Σταδιακής Εξόδου» και στις «2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου». Η συνολική
αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε αυτόν μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου και θα συνδέεται με την παραλαβή του
Τελικού Παραδοτέου (του κειμένου του Τελικού Αποτελέσματος της Έρευνας για τη
Διάγνωση των Αναγκών των Επιχειρήσεων) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής. Η εν λόγω αμοιβή θα καταβληθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην διακήρυξη διαιρεμένη σε τρία τμήματα, έκαστο εξ αυτών θα αντιστοιχεί σε κάθε
κατηγορία περιφερειών, ως αυτές εκτέθηκαν ανωτέρω.

Ερώτημα 4ο:
στις σελ. 34 και 35 παρουσιάζεται το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που
περιλαμβάνει Α) τον "Πίνακα Συνολικού Κόστους" αλλά και Β) πίνακα με "Άλλες
υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη" καθώς και Γ) πίνακα με
"Ονοματεπώνυμο στελέχους, Θέση στην Ομάδα Έργου και Ανθρωπομήνες
Απασχόλησης". Δεδομένου οτι στην σελ. 22 στο εδάφιο γ (Αποσφράγιση και
Αξιολόγηση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς) ως μοναδικός παράγοντας
αξιολόγησης αναφέρεται η Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος, όπου
"Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι
του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο", παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε αν η συμπλήρωση των προαναφερθέντων πινάκων με στοιχεία (Β) και
(Γ) ανωτέρω είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης,
παρακαλούμε ενημερώστε μας για το αν και πώς θα αξιολογηθούν τα εν λόγω
στοιχεία.
Διευκρίνιση:
Η συμπλήρωση των πινάκων με στοιχεία (Β) και (Γ) του εντύπου της Οικονομικής
Προσφοράς Προσφέροντος δεν είναι υποχρεωτική. Υπενθυμίζεται ότι κριτήριο
κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.

