Διευκρινιστικές Απαντήσεις Περί των ερωτημάτων
Υποψήφιων Αναδόχων

1.

Στο Μέρος Β’, §Β.1.4 αναφέρεται ότι η Διακήρυξη «Καταχωρήθηκε επίσης και
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://astiko-ioannina.gr στις 23/09/2014».
Εντούτοις, μέχρι και σήμερα στην συγκεκριμένη διεύθυνση δεν έχει αναρτηθεί η
Διακήρυξη. Παράλληλα, στο Μέρος Β’, §Β.3.2 απαιτείται η Τεχνική Προσφορά να
υποβληθεί και σε ηλεκτρονικό αντίγραφο συμπεριλαμβανομένων των
συμπληρωμένων Πινάκων Συμμόρφωσης.

Το Μέρος Β’, §Β.1.4 αναφέρεται στην περίληψη της διακήρυξης. Και όχι στα πλήρη
τεύχη του διαγωνισμού. Παρακαλώ δείτε το σημείο Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων
Διαγωνισμού όπου αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος λήψης των εγγράφων του
διαγωνισμού.

Περίληψη της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Αστικού
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων από τις 23/09/2014.
Στη διακήρυξη και συγκεκριμένα στο Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι αυτής
συμπεριλαμβάνεται ξεχωριστό άρθρο (Β1.6) για τον τρόπο λήψης των εγγράφων του
Διαγωνισμού.
Η αναθέτουσα αρχή προκειμένου να διευκολύνει την προετοιμασία των προσφορών
των υποψήφιων αναδόχων μπορεί να στείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα
τεύχη της διακήρυξης σε όποιον υποψήφιο ανάδοχο το επιθυμεί και εφόσον έχει
συμπληρώσει το απαιτούμενο έντυπο παραλαβής των τευχών της διακήρυξης.

2.

Στο υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (§C.1.1) απαιτείται να
αναφέρεται ο αριθμός της Διακήρυξης. Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με το
Άρθρο 25, §4, εδάφιο (δ) του Π.Δ.118/07 το οποίο διέπει τον Διαγωνισμό:
«δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την
προσφορά είναι: (…)
(2) ο αριθμός της διακήρυξης»
Με δεδομένο ότι ο αριθμός διακήρυξης ή η απόφαση έγκρισης προκήρυξης του
διαγωνισμού δεν είναι διαθέσιμοι στα επίσημα Τεύχη Διακήρυξης που μας
διατέθηκαν, δεν είναι δυνατή η έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
σύμφωνα με το υπόδειγμα, καθιστώντας επισφαλή την συμμετοχή στον
διαγωνισμό για κάθε υποψήφιο.

Ο αριθμός της διακήρυξης είναι ο αριθμός που αναφέρεται στην επίσημα αναρτημένη
περίληψη της διακήρυξης ήτοι 1329/18.9.2014
Επίσης ο αριθμός απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εκ παραδρομής δεν έχει
συμπληρωθεί στα τεύχη που δίνονταν από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και σήμερα.
Προς ενημέρωση σας είναι ο 1332/15.9.2014

3.

Στο Μέρος Β’, §Β.1.7 αναφέρεται ότι:
«Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή
τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 14/11/2014. Η Αναθέτουσα
Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που
θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει
τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει
οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.»
Είναι προφανές ότι οι ανωτέρω προθεσμίες δεν είναι δυνατό να ισχύουν
ταυτόχρονα. Συνεπώς, δεν είναι σαφές μέχρι πότε είναι δυνατή η αίτηση
παροχής διευκρινίσεων και πότε αυτές θα απαντηθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή.

Το μεγάλο μέρος των Διευκρινιστικών απαντήσεις η αναθέτουσα αρχή θα αναρτήσει
συγκεντρωτικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει
οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.
Ωστόσο θα δέχεται τυχόν επιπλέον διευκρινιστικές ερωτήσεις μέχρι και τρείς (3) μέρες
πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών στις
οποίες θα απαντήσει άμεσα.
Συνεπώς υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων θα μπορεί να γίνεται έως και τις
14/11/2014.

4.

‘Όσον αφορά το αίτημα υποψηφίων αναδόχων για παράταση της καταλυτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Δεν προβλέπεται παράταση της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Έχοντας τηρήσει όλους τους κανόνες που ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία (δημόσια διαβούλευση, θετική εισήγηση από την Διαχειριστική Αρχή και
προβλεπόμενες ημέρες διακήρυξης του διαγωνισμού) για την διαγωνιστική
διαδικασία του έργου δεν θα δοθεί παράταση του πέραν της αρχικά οριζόμενης
καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

