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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2018
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»
1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιους οικονομικούς φορείς για
το Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
Α/Α
ΕΡΩΤΗΣΗ
1. α.«Εάν χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή
μέρους
του
σκάφους, μια άλλη εταιρεία
«Α», αυτή (η εταιρεία «Α»)
θεωρείται υπεργολάβος;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σας γνωστοποιείται ότι οι προβλέψεις της σχετικής προκήρυξης
διαγωνισμού θέματος επεξηγούν - καλύπτουν επαρκώς τα
ερωτήματά σας στις ως ακολούθως παραπομπές:
α. ΓΟ-2 (Ορισμοί) σελ. Β-14 παρ.31 «Υπεργολαβία»: «Σύμβαση
εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός
αναδόχου και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων με
σκοπό την εκτέλεση της Σύμβασης και έχει αντικείμενό της έργα,
προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών». (Ερωτήματα 1α
και 1β)

β.«Η χρησιμοποίηση υλικών
(π.χ.κινητήρων, ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, κλπ), τα οποία η
εταιρεία μας θα τα αγοράσει
και θα τα τοποθετήσει στο
σκάφος, σημαίνει ότι οι β. ΓΟ-9 (Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής) σελ Β-31: «Όταν
αντίστοιχοι
κατασκευαστές υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει ότι
αυτών είναι υπεργολάβοι;»
θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της
σύμβασης στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος,
γ.«Στις ανωτέρω περιπτώσεις, προσκομίζονται από τον υποψήφιο για κάθε υπεργολάβο τα
ποια θα είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 και 2,
δικαιολογητικά
ποιοτικής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της
επιλογής;»
σύμβασης». (Ερώτημα 1γ)
γ. Επιπρόσθετα, στον ΕΟ-9 παρ.9.6.2 αναφέρεται ότι: «Όταν
υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει ότι
θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της ΣΠ και
των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων στην περίπτωση που
ανακηρυχθεί ανάδοχος, προσκομίζονται από τον υποψήφιο για
κάθε υπεργολάβο τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής του ΓΟ-9
μαζί με την αίτηση συμμετοχής». (Ερώτημα 1γ)
δ. Επίσης ισχύουν οι προβλέψεις του ΓΟ-13 (Προέλευση και
κατασκευή Προϊόντων).
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2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
Κυριάκος Κυριακίδης
Γενικός Διευθυντής
Ακριβές Aντίγραφο

Τχης (ΠΒ) Φίλιππος Λιάχνης
ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ/ΠΝ
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