ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση

: Κεντρικός Προβλήτας

Ταχ. Κώδικας

: 382 21 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες

: Παπαναστασίου Νικόλαος

Τηλέφωνο

: 24210 - 25281

Τηλεομοιοτυπία : 24210 - 31115
Ηλεκτρον. Δ/νση : admin@port-volos.gr
Ιστοχώρος

: www.port-volos.gr

Βαθμός Ασφαλείας

:

Βαθμός Προτεραιότητας

:

Βόλος 14 Αυγούστου 2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου

: 2852

Προς
Υποψήφιους Συμμετέχοντες Διαγωνισμού:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ ISPS / Υποέργο I “Σύστημα
Επιτήρησης & Ελέγχου Πρόσβασης”»

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις-Διευκρινίσεις σε Υποβληθέντα Ερωτήματα – Μέρος 2ο
Για την ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων κοινοποιείται η 2η σειρά διευκρινίσεων,
που απαντά σε όλα τα υποβληθέντα έως 14-08-2014 ερωτήματα.
Ερώτημα 49ο
Στην παράγραφο 17.4, σελίδα 53 της Διακήρυξης αναφέρεται «…και προσκόμιση σχετικής
επιστολής βεβαίωσης καλής λειτουργίας από πελάτη κατά το τελευταίο έτος πριν την διενέργεια
του διαγωνισμού»
Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν απαιτείται η επιστολή να αναφέρεται σε πανομοιότυπη με τη
προσφερόμενη συσκευή X-Ray, ή είναι αποδεκτό να αναφέρεται και σε παρόμοιου τύπου
συσκευή Χ-Ray του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με την προσφερόμενη.
Απάντηση
Οι επιστολές – βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από πελάτες, που ορίζει η §17.4 της Διακήρυξης
και αφορά τόσο τον οικίσκο όσο και τη συσκευή X-Ray, πρέπει να αναφέρονται σε
πανομοιότυπα ή της ίδιας κατασκευαστικής σειράς είδη, του ίδιου Οίκου Κατασκευής με τα
προσφερόμενα.
Ερώτημα 50ο
Κύριο Σώμα Διακήρυξης/Σελ.15/Αρθ. 2.7: «Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει, εντός το.υ
Φακέλου Δικαιολογητικών, να καταθέσει τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης της
επαγγελματικής του επάρκειας και ικανότητας: … Αν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης ως αποδεικτικό
στοιχείο υποβάλλεται επικυρωμένο πιστοποιητικό που συντάσσει ο ίδιος ο ιδιώτης σε
επιστολόχαρτο της εταιρείας του, επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του ιδιώτη
και του υποψηφίου αναδόχου, επικυρωμένο αντίγραφο της ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ παραγράφου 16 άρθρου 8 N. 1882/90 που έχουν κατατεθεί στην
εφορία, καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα από τα σχετικά τιμολόγια του έργου.»
Επιπλέον,
Κύριο Σώμα Διακήρυξης/Σελ.28/Αρθ. 5.1: «… Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί
φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση τους αποδεικνύεται με στοιχεία που μπορούν να
τεκμηριώσουν τα υλοποιηθέντα έργα (συμβάσεις ανάθεσης μετά στοιχείων τιμολόγησης
και εξόφλησης έργων), συνοδευόμενα από σχετική ένορκη βεβαίωση.»
Ποια πρέπει να κατατεθούν, τα οριζόμενα στη σελ.15 ή στην σελ.28, και αν είναι της σελ.28, τι
σημαίνει ένορκη βεβαίωση?
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Απάντηση
Οι απαιτήσεις των άρθρων 2.7 και 5.1 ισχύουν αθροιστικά. Αναφορικά με την ένορκη βεβαίωση
ισχύει η απάντηση του ερωτήματος 15 του 1ου Μέρους Διευκρινίσεων, που έχουν αναρτηθεί.
Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση που ο ιδιώτης αποδέκτης έχει αναστείλει τη λειτουργία και ως
εκ τούτου δεν δύναται να συνταχθεί πιστοποιητικό σε επιστολόχαρτο της εταιρείας του, το
πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
(ή νομίμων εκπροσώπων) του υποψήφιου Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση η ΟΛΒ ΑΕ διατηρεί
το δικαίωμα να προβεί σε ελέγχους επιβεβαίωσης των δηλωθέντων.
Ερώτημα 51ο
Κατά την επίσκεψη της εταιρίας μας σε ερώτηση αν πρέπει κάποιος να πάρει έντυπα το τεύχος
για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, δόθηκε απάντηση ότι δεν είναι υποχρεωτικό.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν πρέπει να παραλάβουμε επίσημα το τεύχος του διαγωνισμού
για τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό και αν δεν απαιτείται παρακαλούμε βεβαιώσατε ότι τα
τεύχη που υπάρχουν στην σελίδα του ΟΛΒ είναι τα τελικά.
Απάντηση
Δεν υφίσταται υποχρέωση παραλαβής των τευχών δημοπράτησης από την Υπηρεσία για να
λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία. Τα τεύχη που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της ΟΛΒ
ΑΕ (www.port-volos.gr) είναι τα τελικά. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο σημείο (www.port-volos.gr)
αναρτούνται απαντήσεις σε υποβαλλόμενα ερωτήματα και διευκρινίσεις.
Ερώτημα 52ο
Στο αρχείο Διακήρυξη Ι, σελ.54, αναφέρεται η απαίτηση παρουσίασης demo εξοπλισμού
ασφάλειας. Παρακαλούμε διευκρινίσετε εάν ο εξοπλισμός που θα επιδειχθεί πρέπει να είναι
ίδιος με τον προσφερόμενο ή παραπλήσιος. Επίσης παρακαλώ όπως διευκρινίσατε εάν δύναται
να επιδείξουμε σε video έναν παραπλήσιο οικίσκο και μια συσκευή x-ray (που δεν βρίσκεται
εντός του οικίσκου) από παραπλήσια έργα.
Επιπροσθέτως, στην παράγραφο 2.2.1 από το τεύχος τεχνικές προδιαγραφές ζητείτε
εναλλακτικά η κατασκευή της πύλης Π1 από πλαίσιο με κοιλοδοκούς. Στην περίπτωση που ο
ανάδοχος αποφασίσει να επιλέξει τη λύση αυτή δεν θα είναι δυνατή η επίδειξη του λόγω του ότι
θα κατασκευαστεί ειδικά για την συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση αυτή πώς θα
επιτευχθεί η επίδειξη αυτή;
Απάντηση
Οι απαιτήσεις επίδειξης εξοπλισμού αναφέρονται στη σελ. 53 της Διακήρυξης. Ο εξοπλισμός
που θα επιδειχθεί πρέπει να είναι ίδιος με τον προσφερόμενο.
Σε περίπτωση που επιλεχθεί από τον υποψήφιο, η κατασκευή των οικίσκων (ΚΕΑ και Πύλης
Π2) και όχι η προμήθεια προκατασκευασμένων, ομοίως η επίδειξη μπορεί να γίνει με χρήση
φωτορεαλισμού για τη συγκεκριμένη κατασκευή.
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