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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 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. 
 
 
 
 
 
2. 

Η ημερομηνία θεώρησης των Υπ. 
Δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με 
την ημερομηνία υποβολής προσφοράς; 
Αν ναι, το αυτό ισχύει και για τους 
Υπεργολάβους/δανειστές;  
 
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 
μπορεί να μην είναι κατασκευαστικός 
οίκος ή εταιρεία με τα έννομα δικαιώματα 
σχεδίασης/κατασκευής των ζητούμενων 
σκαφών ή εταιρεία κατασκευής 
(ναυπηγείο) ανάλογων τύπων σκαφών 
αλλά να δηλώσει Προμηθευτή/ Δανειστή 
με αυτές τις ιδιότητες;  
Αν ναι, ο προμηθευτής μου (ναυπηγείο) 
και δανειστής εμπειρίας ταυτόχρονα 
αρκεί να καταθέσει την δήλωση δάνειας 
εμπειρίας και όχι τα δικαιολογητικά  
ποιοτικής επιλογής των παρ. 1 και 2 της 
παρ. Γ.Ο-9; 
 
 
 
 
 
 

Η ημερομηνία θεώρησης δεν απαιτείται να συμπίπτει με 
την ημερομηνία υποβολής φακέλου του οικονομικού 
φορέα. 
 
 
 
Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 
     α. Στον Γ.Ο.-9 (σελ Β-30) αναφέρεται ότι: 
«Διευκρινίζεται ότι ένας οικονομικός φορέας μπορεί, 
ενδεχομένως και για μια δεδομένη σύμβαση, να 
επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της 
νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού 
και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
αποδεικνύει για την εκτέλεση της σύμβασης, ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα, προσκομίζοντας 
υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής, δέσμευσης των εν λόγω φορέων». 
 
      β. Στoν Γ.Ο.-9 παρ.3 αναγράφεται: «Όταν υποβάλλεται 
αίτηση συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει ότι θα 
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της 
σύμβασης στην περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, 
προσκομίζοντας από τον υποψήφιο για κάθε υπεργολάβο 
τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των παρ. 1 και 2 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης». 
 
       γ. Στον Γ.Ο-13 «Προέλευση και κατασκευή 
Προϊόντων» παρ. 2 αναγράφεται: «Εάν ο οικονομικός 
φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, 
αναφέρει στην τεχνική προσφορά του τη χώρα προέλευσης 
του τελικού προϊόντος που προσφέρει, την επιχείρηση που 
θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και το 
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Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασής του. 
Στην προσφορά του επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση, 
θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο της υπογραφής, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την 
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού 
προϊόντος. Επισυνάπτει επίσης υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι αποδέχεται την 
εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 
Σύμβασης στον οικονομικό φορέα». 
 
(4)   Στον Ε.Ο 4 «Δικαίωμα συμμετοχής» αναφέρεται στην 
παρ. 4.1 ότι «Επιτρέπεται η συμμετοχή του 
κατασκευαστικού οίκου ή εταιρείας-ων με τα έννομα 
δικαιώματα σχεδίασης/ κατασκευής των ζητούμενων 
σκαφών ή εταιρειών κατασκευής (ναυπηγεία) αναλόγων 
τύπων σκαφών» και εν συνεχεία στην παρ. 4.2 ότι «Ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει στην αίτηση 
και προσφορά τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά 
προσόντα των προσώπων (επικεφαλής) τα οποία θα 
επιφορτιστούν σχετικά με τις υπηρεσίες / εργασίες που 
ορίζονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας». 
 
Συνεπώς καθίσταται δυνατή η συμμετοχή οικονομικού 
φορέα, επί τη βάση τήρησης των ως ανωτέρω 
προβλέψεων. 

 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 

 
  Δημήτριος Μπαλαφούτης 

Ακριβές Αντίγραφο  Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 

   

   

   

Πλωτάρχης (Μ) Ε. Λιώνας ΠΝ 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ-ΠΝ 

  

 


