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ΜΔΘΟΓΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΣΗΡΗΩΝ ΑΠΟ ΣΑ
ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΗ 3 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΣΑΓΗΑΚΖ
ΔΞΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΗ 8 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΤΓΚΛΗΖ, Δ.Π. ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ
Σην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο ηεο ΕΥΕ λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα πνπ
ππνβιήζεθαλ εκπξόζεζκα από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ππνςεθίνπο Παξόρνπο ζρεηηθά
κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαπάλσ πξόζθιεζεο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα
γίλνπλ επξύηεξα γλσζηέο νη δηεπθξηλήζεηο γηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί:

1.

Οη ππνςήθηνη Πάξνρνη θαηάξηηζεο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ανά δομή μόνο μία
προζθορά για κάθε ανηικείμενο καηάρηιζης.
Εάλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή ν ππνςήθηνο Πάξνρνο επηζπκεί λα ππνβάιεη
πξνζθνξέο θαη γηα ηα ηξία αληηθείκελα θαηάξηηζεο, ε ελ ιόγσ δνκή ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 3 πηζηνπνηεκέλεο αίζνπζεο (δηδαζθαιίαο θαη πιεξνθνξηθήο)
όπσο απηέο έρνπλ πηζηνπνηεζεί από ην ΕΚΕΠΙΣ.
Παξάδεηγκα:
έζησ όηη θάπνηνο ππνςήθηνο πάξνρνο δηαζέηεη δύν δνκέο, εθ ησλ νπνίσλ ε α΄ δνκή
δηαζέηεη 7 πηζηνπνηεκέλεο αίζνπζεο, ελώ ε β΄ δνκή δηαζέηεη 2 πηζηνπνηεκέλεο
αίζνπζεο (δηδαζθαιίαο θαη πιεξνθνξηθήο). Σεκεηώλεηαη όηη νη δύν απηέο δνκέο ζα
πξέπεη λα είλαη ζε δηαθνξεηηθνύο Δήκνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ α΄ δνκή ν
ππνςήθηνο πάξνρνο κπνξεί λα ππνβάιεη κέρξη ηξείο πξνζθνξέο, δειαδή κία κόλν γηα
θάζε αληηθείκελν. Όζνλ αθνξά ζηε β΄ δνκή ν ππνςήθηνο πάξνρνο κπνξεί λα
ππνβάιεη κέρξη δύν πξνζθνξέο δειαδή δύν αληηθείκελα θαηάξηηζεο θαζώο νη
πηζηνπνηεκέλεο αίζνπζεο πνπ δηαζέηεη ε β΄ δνκή είλαη δύν.
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Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό ζηελ παξνύζα θάζε νη ππνςήθηνη Πάξνρνη θαηάξηηζεο δελ
δηλώνοσν ηον αριθμό ηων πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο (ηκήκαηα δηδαζθαιίαο) πνπ
δύλαηαη λα πινπνηήζνπλ. Ο αξηζκόο ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο (ηκεκάησλ
δηδαζθαιίαο) ζα πξνθύςεη από ηηο ζπκκεηνρέο ησλ δηθαηνύρσλ επηηαγώλ θαηάξηηζεο
θαη κόλν, θαη δειώλεηαη θαηά ηελ έλαξμε πινπνίεζεο απηώλ. Σε θάζε πεξίπησζε ηα
ηκήκαηα πνπ ζα ζρεκαηηζζνύλ ζα είλαη θαη’ αλώηαην όζεο νη πηζηνπνηεκέλεο αίζνπζεο
ηνπ Παξόρνπ ηεο δνκήο.
2.

Η αμία ηεο Εγγπεηηθή επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη εθαηόλ ζαξάληα έμη
επξώ θαη εβδνκήληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ (146,74€) γηα θάζε ππνβαιιόκελν
αληηθείκελν θαηάξηηζεο/πξνζθνξά. Οκνίσο ηζρύεη θαη γηα ην πξσηόηππν απνδεηθηηθό
θαηαβνιήο παξαβόινπ. Τν ύςνο ηνπ πνζνύ ηνπ εληαίνπ παξαβόινπ ζα αλέξρεηαη ζε
146,74€ ρ ησλ αξηζκό ησλ πξνζθνξώλ.

3.

Τα πηζηνπνηεηηθά ησλ αξκόδησλ δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ Αξρώλ, ππνβάιινληαη
πξσηόηππα θαη δύλαηαη λα αθνξνύλ ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο λνκηθέο θαηαζηάζεηο.

4.

Σύκθσλα κε ην άξζξν 5.6 ηεο πξόζθιεζεο όπνπ αλαθέξεηαη «Εάν ζε κάποια
Υώρα, ζσμπεριλαμβανομένης και ηης Ελλάδος, αρμόδια δικαζηική ή διοικηηική αρτή
βεβαιώνει όηι ηα παραπάνφ έγγραθα ή πιζηοποιηηικά δεν εκδίδονηαι, ή δεν δύνανηαι
να εκδοθούν από ασηή ή δεν καλύπηοσν όλες ηις φς άνφ αναθερόμενες
περιπηώζεις, ή δεν ηηρούνηαι ηα ζτεηικά αρτεία, ο σπουήθιος Πάροτος/Ανάδοτος
οθείλει

να

σποβάλει

ένορκη

βεβαίφζη

ενώπιον

δικαζηικής

αρτής

ή

ζσμβολαιογράθοσ όηι δεν ζσνηρέτοσν ζηο ζσγκεκριμένο πρόζφπο οι ανφηέρφ
νομικές καηαζηάζεις», ν ππνςήθηνο Πάξνρνο/Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη ζρεηηθή
έλνξθε βεβαίσζε γηα ην ζύλνιν ησλ εγγξάθσλ ή πηζηνπνηεηηθώλ πνπ δελ δύλαηαη
λα πξνζθνκίζεη γηα θάπνηνλ από ηνπο αλαγξαθόκελνπο ιόγνπο. Οπόηε θαη
αλαθνξηθά κε ηελ αλαζηνιή εξγαζηώλ (θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε λνκηθή
θαηάζηαζε) γηα ηελ νπνία δελ εθδίδεηαη ζρεηηθό έγγξαθν/δηθαηνινγεηηθό, ζα
πεξηιεθζεί ζηελ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ Παξόρνπ.
5.

Σην άξζξν 3.3 ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο Πξνδηαγξαθέο πινπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο ζην Αληηθείκελν Καηάξηηζεο Εγθαηάζηαζε – Σπληήξεζε ειηνζεξκηθώλ
ζπζηεκάησλ εθ παξαδξνκήο αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο ΣΤΑΚΟΔ 23.20.12.01 αληί ηνπ
νξζνύ θσδηθνύ 33.20.12.01.

6.

Όπνπ νη Κιάδνη Οηθνλνκηθήο Δξαζηεξηόηεηαο (ΣΤΑΚΟΔ 2008) αλαθέξνληαη ζε
ηεηξαςήθηνπο θσδηθνύο, κπνξνύλ λα επηιεγνύλ ππνθαηεγνξίεο απηώλ ησλ θσδηθώλ
ΣΤΑΚΟΔ ζε 6ςήθηα ή θαη 8ςήθηα αλάιπζε. Επίζεο κπνξνύλ λα επηιεγνύλ
πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο θσδηθνί ή θαη ην ζύλνιν απηώλ, εθόζνλ από ηνλ Πάξνρν
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θξίλεηαη ζθόπηκν. Καηά ηε θάζε ππνγξαθήο ηεο Σύκβαζεο νη επηρεηξήζεηο πξαθηηθήο
πνπ ζα δεισζνύλ ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηνπο δεισζέληεο ζηελ πξνζθνξά
θιάδνπο από ηνλ Πάξνρν Οηθνλνκηθήο Δξαζηεξηόηεηαο (ΣΤΑΚΟΔ 2008) γηα θάζε
αληηθείκελν θαηάξηηζεο.
7.

Όπνπ ηα ΣΤΕΠ αλαθέξνληαη ζε δηςήθηνπο θσδηθνύο, είλαη απηνλόεην όηη κπνξνύλ λα
επηιεγνύλ ππνθαηεγνξίεο απηώλ.

8.

Οη Πάξνρνη δελ ζα θαηαζέζνπλ πξνϋπνινγηζκό ζηηο πξνζθνξέο ηνπο.

9.

Αλαθνξηθά κε ην εξώηεκα ππνςήθηνπ Παξόρνπ ν νπνίνο έρεη ΚΕΚ κε λνκηθή κνξθή
Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, δηεπθξηλίδεηαη όηη κόλν ν λόκηκνο εθπξόζσπνο
πξνζθνκίδεη απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ. Τα δε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ
άξζξνπ 5.6 παξ. 8 ζεκεία β), γ) αθνξνύλ ζην ΚΕΚ θαη όρη ζηνλ λόκηκν εθπξόζσπν.

10.

Οη Υπεύζπλεο Δειώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5.6 ζεκείν 6, αθνξνύλ ζηνλ
ππνςήθην Πάξνρν θαη ππνγξάθνληαη από ηνλ Νόκηκν εθπξόζσπν ηνπ άπαμ.

