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ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε Υποβληθέντα Ερωτήματα – Διευκρινίσεις
Ερώτημα 1ο
Κύριο Σώμα Διακήρυξης/ Σελ.12/2.3 Δήλωση της χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος
που προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1 του ΠΔ 118/2007.
Και
Σελ.20/3.1 Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών
1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους
την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν
εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.
2) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε
δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην
προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι
αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή
υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
Για κάποια από τα είδη που ζητούνται στο διαγωνισμό, λόγω ευρείας διάθεσής τους στην
αγορά, δεν είναι δυνατό να δοθεί υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου
κατασκευής τους. Παρακαλώ διευκρινίστε.
Απάντηση
Αρκεί έγγραφο (τεχνικό εγχειρίδιο – prospectus, βεβαίωση αντιπροσώπου κλπ) στο οποίο θα
αναφέρεται η χώρα προέλευσης.
Ερώτημα 2ο
Κύριο Σώμα Διακήρυξης/ Σελ.23 /4)
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ
Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με
κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις
προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του εισαγόμενου
μέρους του εγχώριου προϊόντος. Δασμοί, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, μεταφορικά
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εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το εισαγόμενο μέρος. Να αναφέρεται η
δασμολογική κλάση των εισαγομένων μερών. Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άμεσων
εργατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος με το οποίο
επιβαρύνεται η τιμή. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της
προσφερόμενης τιμής.
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ:
Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς
ΦΠΑ θα λαμβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται
τα εξής στοιχεία: α. Το μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής. β.
Το μη μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής που θα επιμερίζεται
ως εξής: Τυχόν εργασίες κατασκευής, συναρμολόγησης ή άλλης μορφής που γίνονται
στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται για την εκτέλεση
της προμήθειας.
Υπηρεσίες εκτελωνισμού. Υπηρεσίες μεταφοράς. Δασμοί, φόροι και τυχόν άλλες
δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασμολογική κλάση του εισαγόμενου
είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που συμμετέχουν στην
εκτέλεση της προμήθειας. Κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή.
Γ) Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα του ενός είδη, η τιμή θα δίνεται
υποχρεωτικά για κάθε είδος χωριστά.
Δ) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη
που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για
κάθε μέρος απ’ αυτά.
Ε) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου
είδους και όχι στις τιμές των μερών.
Ζ) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Επειδή η ανάλυση που επιθυμείτε δεν δίδεται πλέον από τους κατασκευαστές , παρακαλώ
επιβεβαιώστε αν μπορεί να γίνει δεκτή μία συνολική τιμή στο κάθε είδος και το αντίστοιχο
ποσοστό ΦΠΑ.
Απάντηση
Αρκεί η αναφορά της τιμής προ ΦΠΑ και το ποσοστό ΦΠΑ με βάση τα οποία θα γίνει η
τιμολόγηση.

Για την Τεχνική Υπηρεσία ΟΛΒ ΑΕ
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