ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό με τίτλο «Εργασίες
συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου», με αρ. μελ. 61/2020,
του Δήμου Νέας Σμύρνης.
Στα πλαίσια της συμμετοχής της εταιρείας μας στον διαγωνισμό του θέματος
παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα κάτωθι:
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων οι οικονομικοί φορείς
θα πρέπει να προσκομίσουν «Πιστοποιητικό ΟΗSAS 18001 σε ισχύ, για την ασφάλεια
και την υγιεινή στην εργασία που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό για τους
διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους
με εγκατάσταση στην αλλοδαπή»
Ερώτηση 1:
Στο εν λόγω εδάφιο δεν υπάρχει η φράση «ή ισοδύναμο σε ισχύ» πλην όμως το
συγκεκριμένο πρότυπο έχει αντικατασταθεί από την 12η Μαρτίου 2021 με το
ISO 45001:2018, για την κάλυψη της συγκεκριμένης θα μπορέσουμε να
προσκομίσουμε το νεότερο πρότυπο;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων οι οικονομική φορείς
θα πρέπει «Να διαθέτουν τεχνικό ασφαλείας από τον οποίο θα συνταχθεί γραπτή
εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου των υφιστάμενων εργασιών».
Ερώτηση 2:
Προς απόδειξη της διάθεσης τεχνικού ασφάλεια ποιο έγγραφο απαιτείται να
προσκομιστεί (π.χ Αναγγελία ΣΕΠΕ, συμφωνητικό); ή σας αρκεί μόνο η έκθεση
επαγγελματικού κινδύνου;
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Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής οι οικονομική φορείς θα πρέπει «Να
διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και κατ΄ ελάχιστο …….»
Ερώτηση 3:
Προς απόδειξη της διάθεσης των μηχανημάτων θα πρέπει να προσκομιστεί κάποιο
παραστατικό ιδιοκτησίας (π.χ τιμολόγιο ή μητρώο παγίων) η σας αρκεί υπέυθυνη
δήλωση;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής οι οικονομική φορείς θα πρέπει « Να
διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον μίας σύμβασης, συναφούς αντικειμένου με αυτό του
διαγωνισμού, των τριών τελευταίων ετών (2017, 2918 και 2019), δηλαδή εργασίες
συντήρησης πράσινου, φυτεύσεων και συντήρησης αρδευτικων συστημάτων (ομάδα Α)
και εργασίες κλαδέματος ψηλών δένδρων και φυτοπροστασίας πεύκων και φοινίκων
(ομάδα Β). Το ελάχιστο συνολικό κόστος των εκτελεσμένων εργασιών την τελευταία
τριετία θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το συνολικό ποσό της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α».

Ερώτηση 4:
Το απαιτούμενο ποσό εμπειρίας μπορεί να καλυφθεί και αθροιστικά σε περισσότερες
από μια συμβάσεις ;

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ειδικής συγγραφής «ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει
από την Περιφέρεια Αττικής άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες που αναφέρονται στη μελέτη και να
υποβάλλει συμβάσεις με συγκεκριμένους αδειοδοτημένους φορείς επεξεργασίας ή
υγειονομικής ταφής όπως αυτοί προκύπτουν με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη
Διαχείριση των Αποβλήτων»
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Ερώτηση 5:
Οι ως άνω άδειες προσκομίζονται μόνο από τον ανάδοχο ή θα πρέπει να υποβληθούν
και κατά το πρώτο στάδιο του διαγώνιου από το σύνολο των συμμετεχόντων;
Σύμφωνα με τον Ν.4685/2020 ΦΕΚ 29 Α/07-05-2020 ή άδεια συλλογής και
μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών έχει αντικατασταθεί με την εγγραφή στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για την κάλυψη της συγκεκριμένης
απαίτησης τι θα πρέπει να προσκομίσουμε;
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της με αρ. μελέτης 61/2020 αναφέρετέ «Καθώς, η
μελέτη αφορά εργασίες των οποίων η προμέτρηση θεωρείται δύσκολη έως αδύνατη
χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων εξαιτίας των έκτακτων επαναλήψεων, αλλά και
λόγω των απρόβλεπτων απαιτήσεων, ο προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει ποσότητες
των επί μέρους εργασιών αλλά μόνο την τιμή μονάδας και το γενικό σύνολο βάσει του
άρθρου 95 του Ν.4412/2016»., πλην όμως το άρθρο «1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» της διακήρυξης αναγράφονται τα
ακολουθά «Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν
προσφορά για μια εκ των δυο ομάδων. Επιπλέον, η προσφορά θα αφορά το σύνολο της
προκηρυχθείσα ποσότητας των υπηρεσιών των ομάδων. Προσφορά η οποία θα δίδεται
για μια ομάδα, για μέρος της προκηρυχθείσα ποσότητας των ομάδων, θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Επίσης, οικονομική προσφορά που θα ξεπερνά τις τιμές του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης, στο σύνολο αλλά ή/και στις υπηρεσίες των ομάδων, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη».
Ερώτηση 6:
Εντέλει κατά την υποβολή προσφοράς στο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα
αναγράφουμε ποσότητες; Και αν ναι με ποιο κριτήριο;
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