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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 03/17
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
DIESEL MTU 20V 956 TB82 ΦΡΕΓΑΤΩΝ Τ. ΜΕΚΟ»
1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιο οικονομικό φορέα για τον
Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις:
Α/Α

Ερώτημα

Απάντηση

1.

ΓΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Σύμφωνα με παρα.2 του άρθρου 59 του Ν.3978/2011
Επιλογής
καθώς και τη διευκρίνιση στην παράγραφο 1.2.6 (σελ Α26) του αναφερόμενου Γενικού Όρου ΓΟ-9, προβλέπεται
η δυνατότητα «..ένας οικονομικός φορέας να μπορεί,
ενδεχομένως και για μια δεδομένη σύμβαση, να
επικαλεστεί τις δυνατότητες άλλων φορέων, ανεξαρτήτως
της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ
αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή,
πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει
στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα, προσκομίζοντας για
παράδειγμα τη σχετική δέσμευση των εν λόγω φορέων..»

2.

ΓΟ-13 Προέλευση και κατασκευή Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που
Προϊόντων
προβλέπονται στον Γενικό Όρο 13 (ΓΟ-13) απαιτείται να
αφορούν
τα
χρησιμοποιηθέντα
ανταλλακτικά
«Επιθεώρησης-Επισκευής» και ρητώς δεν εξαιρούνται.

3.

ΕΟ-8 Αντικείμενο και Διαδικασία Ως αποδεκτά έγγραφα τεκμηρίωσης ή πιστοποίησης
Σύναψης της Σύμβασης
ολοκληρωμένου και ασφαλούς συστήματος εφοδιαστικής
αλυσίδας προτείνονται τα κάτωθι:
(ΕΟ 8.16.γ απαιτήσεις για την
1. Σύμβαση προμήθειας υλικών μεταξύ
ασφάλεια εφοδιασμού)
προμηθευτού εξωτερικού ή έτερων οικονομικών φορέων
και υποψήφιου αναδόχου.
2. Αποδεικτικό έδρας εγκατάστασης και
ύπαρξης υφιστάμενων αποθηκών
3.
Στοιχεία
από
προηγούμενα
προγράμματα – συμβάσεις του παρελθόντος που έχουν
υλοποιηθεί.
4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα
δεσμεύεται ότι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα
εφοδιασμού του κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα
επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις αυτής.
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4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ομάδα Β 7.1, 7.2

Αναφορικά με την πρόσθετη παροχή εγγύησης 200ω.λ. ή
έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών και
όποιο επέλθει πρώτα, διευκρινίζεται ότι αφορά στις
εργασίες αποκατάστασης που θα πραγματοποιηθούν
από τον ανάδοχο, καθώς και σε οποιαδήποτε
επιπλοκή/ανωμαλία ήθελε προκύψει οφειλόμενη σε τυχόν
πλημμελή εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας.
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