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ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων
Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν, διευκρινίζονται τα εξής:
•

Ερώτημα:

«Παρακαλώ πολύ όπως μας διευκρινίσετε εάν η Σύμβαση με ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ,
εταιρεία ανακύκλωσης, θα κατατεθεί από τον προσωρινό ανάδοχο με την
υπογραφή της Σύμβασης»

Απάντηση: Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
αναφέρονται στην § 3.2 της Διακήρυξης
•

Ερώτημα:

«Στην σελίδα 13 παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
αναφέρεται το Παράρτημα ΙΙ, όμως τα απαιτούμενα κριτήρια βρίσκονται στο
Παράρτημα Ι. Παρακαλώ πολύ όπως μας διευκρινίσετε εάν εκ παραδρομής
αναφέρετε το Παράρτημα ΙΙ»

Απάντηση: Στην § 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης (σελ. 13), εκ
παραδρομής αναφέρεται «Παράρτημα ΙΙ», αντί του ορθού «Παράρτημα Ι –
Τεχνικές προδιαγραφές-Απαιτήσεις»
Επιπλέον επισημαίνουμε τα εξής:
➢ Στην § 1.3 της Διακήρυξης εκ παραδρομής αναφέρεται:
«Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 372.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 300.000,00, ΦΠΑ: € 72.000,00), για τρία (3) έτη.»

αντί του ορθού:
«Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 409.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 330.000,00, ΦΠΑ: € 79.200,00), για τρία (3) έτη.»
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➢ Στην § 1.6 της Διακήρυξης εκ παραδρομής αναφέρεται ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού
στο ΕΣΗΔΗΣ 69484 αντί του ορθού 96157.1.
➢ Στην § 2.2.2.1 της Διακήρυξης εκ παραδρομής αναφέρεται:
«Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (€ 7.200,00).»

αντί του ορθού:
«Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 7.200,00)».

➢ Στην § 2.2.7 σε ό,τι αφορά στην πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
στην Εργασία, γίνεται δεκτό και το ισοδύναμο ISO 45001.

Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αναγνώστου Σωκράτης
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α)ΔΤΥ
β)Χρονολογικό αρχείο
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