ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 01/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΗΚ) ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Απαντήσεις ΡΑΕΚ σε ερωτήματα ενδιαφερόμενων φορέων
1) Στο μέρος Α στην σελίδα 11 γίνεται αναφορά στα έγγραφα του διαγωνισμού. Παρακαλώ
να μας διευκρινιστεί που βρίσκονται τα έντυπα: προκήρυξη της σύμβασης και το
Παράρτημα ΙΙΙ και αν είναι δυνατόν να μας αποσταλούν.
Η προκήρυξη της σύμβασης του διαγωνισμού βρίσκεται στο e-Procurement. Παράρτημα
ΙΙΙ δεν υπάρχει, εκ παραδρομής γίνεται αναφορά στο Παράρτημα ΙΙΙ στα έγγραφα του
διαγωνισμού.
2) Στο μέρος Α στην σελίδα 12 γίνεται αναφορά στο άρθρο 5.1 στην παράγραφο 2.11.
Παρακαλώ ενημερώστε μας μήπως από παράλειψη η σωστή παράγραφος είναι η 2.14 ;
Η σωστή παράγραφος είναι 2.14.

3) Στη σελίδα 11 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ζητείται από τον Βασικό Εμπειρογνώμονα να έχει «15ετής τουλάχιστον εργασιακή
εμπειρία, σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών». Η συγκεκριμένη εργασιακή εμπειρία
μπορεί να αφορά οποιεσδήποτε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ενεργείας ή
συγκεκριμένα σε Ρυθμιστική Αρχή ή/και Διαχειριστή Μεταφοράς, σε ανάλογα ρυθμιστικά
ζητήματα;
Η 15ετής εργασιακή εμπειρία του Βασικού Εμπειρογνώμονα μπορεί να αφορά ευρύτερα
σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
4) Στη σελίδα 11 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ζητείται από τον Βασικό Εμπειρογνώμονα να έχει «5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε
υλοποίηση έργων ή προγραμμάτων που να αφορούν διαμόρφωση ρυθμιστικών
πλαισίων». Μπορείτε να διευκρινίσετε εάν αυτά τα έργα ή προγράμματα μπορούν να
αφορούν την ενασχόληση του εμπειρογνώμονα με την εναρμόνιση του εθνικού
ρυθμιστικού πλαισίου (π.χ. εναρμόνιση και συμμόρφωση με το 3ο Ενεργειακό Πακέτο,
διαχωρισμός, άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού, κτλ.) στα πλαίσια της απασχόλησης τους σε
Εθνική Ρυθμιστική Αρχή ή/και Διαχείριση Μεταφοράς; Η ίδια ερώτηση αφορά επίσης την
ανάλογη απαίτηση για τους Βασικού Εμπειρογνώμονες 2 και 3.

Η διαδικασία εναρμόνισης του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου εντάσσεται στο πλαίσιο της
διαμόρφωσης ρυθμιστικών πλαισίων. Τονίζεται ότι πρέπει να αποδειχθεί η 5ετής

προσωπική εμπειρία του εμπειρογνώμονα σε έργα ή προγράμματα που να αφορούν
διαμόρφωση ρυθμιστικών πλαισίων και ότι δεν αρκεί απλά η απασχόλησή του σε Εθνική
Ρυθμιστική Αρχή ή/και Διαχειριστή Μεταφοράς κατά το διάστημα διαμόρφωσης
ρυθμιστικού πλαισίου.

