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Θέμα: Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης για τη συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία - πλαίσιο.
Σχετ. 1) Το από 7/1/2021 αίτημα οικονομικού φορέα για διευκρινήσεις.
2) Η αρ. 24905/27-11-2020 διακήρυξη.
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό 1) παραθέτουμε διευκρινήσεις σε σχέση με τα
ερωτήματα που υποβλήθηκαν:
1. Αναφορικά με τη δυνατότητα μη υποβολής έντυπου φακέλου εντός τριών εργάσιμων
ημερών σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, διευκρινίζεται ότι δύναται
να μην προσκομισθεί έντυπος φάκελος στην περίπτωση που τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά δεν απαιτείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις να
κατατεθούν σε έντυπη μορφή.
2. Στο άρθρο 2.4.3.1 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» αναφέρεται ότι:
«Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης».
Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε η εγγύηση συμμετοχής ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, καθώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο
εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης, δεν απαιτείται η
υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.

3. Στο άρθρο 5.3.6 της διακήρυξης ορίζεται ότι:
«Για την παραλαβή των υπό προμήθεια ανταλλακτικών ισχύουν τα ακόλουθα:
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221
του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ίδιου νόμου. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας
των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο».
Διευκρινίζεται ότι η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται με μακροσκοπικό
έλεγχο, ο οποίος δεν επιφέρει κάποιο κόστος σε βάρος του αναδόχου. Η δε φράση
«Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο» αναφέρθηκε εκ
παραδρομής στη διακήρυξη.
4. Στο άρθρο 130 «Όροι εκτέλεσης της σύμβασης» του Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι:
«Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο
ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Ειδικά: α) ………………..και β)
στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο
ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και
της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση
των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου
δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας
της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του
συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου
έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105».
Διευκρινίζεται ότι βάσει της ανωτέρω διάταξης, πριν από την υπογραφή της
σχετικής συμφωνίας – πλαίσιο
θα απαιτηθεί από τον/τους
ανάδοχο/ους
πιστοποιητικό ΕΜΠΑ.
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