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Θέμα: Διευκρινίσεις επί του τεύχους της υπ’ αρ. πρωτ. 266/26.03.2013 Διακήρυξης Ανοικτού
Διεθνούς Διαγωνισμού
Σχετ.: το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της 22/4/2013 του κ. Ανδριόπουλου Παύλου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά στο τεύχος της υπ’ αρ. πρωτ. 266/26.03.2013
Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Α/Α

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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Στη σελίδα 21 αναφέρεται ότι
"Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή
στον διαγωνισμό ενός νομικού προσώπου ή ενός
φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από μία
συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων) και με
οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας
συμπεριλαμβανομένης. Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι τα ίδια
πρόσωπα της ομάδας έργου να συμμετέχουν σε
περισσότερα του ενός σχήματα."

Δεν υπάρχει κανένα κώλυμα για τη
συμμετοχή ενός
ενδιαφερόμενου
σε
διαφορετικές ομάδες που υποβάλλουν
προτάσεις
για
διαφορετικές
ομάδες
οργανισμών.

Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω σε δύο σχήματα, μη
ανταγωνιστικά μεταξύ τους, τα οποία πρόκειται να
υποβάλουν προτάσεις για διαφορετικές ομάδες
οργανισμών. Για παράδειγμα, έχω την πρόθεση να
συμμετάσχω σε ένα σχήμα που θα υποβάλει πρόταση
για τα θηλαστικά και σε ένα σχήμα που θα υποβάλει
πρόταση για τα ψάρια.
Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιείται η παραπάνω

Ευρωπαϊκ
ή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013»
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
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διάταξη;

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση

Μαρία Αναγνωστοπούλου
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
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