ΣΧΕΔΙΟ

Πειραιάς, 18/10/2016.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 16/2016
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμενικής Ζώνης ΟΛΠ
του ναυαγίου Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ» Ν.Π. 9913».

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ No 1

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 :
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν ο ανάδοχος του διαγωνισμού θα ευθύνεται για οφειλές
ενδεικτικά και περιοριστικά ΝΑΤ, ΔΟΥ του πλοίου που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της
απόκτησής του από τον ανάδοχο δυνάμει του τρέχοντος διαγωνισμού. Το αίτημα υποβάλλεται
λόγω αμφίσημης ερμηνείας που δίνεται να έχουν τα διαλαμβανόμενα της παραγράφου
αρ.13Γ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2881/2001 «…ο πλειοδότης παραλαμβάνει το ναυάγιο,
αποκτά την κυριότητά του ελεύθερη από κάθε δικαίωμα τρίτου υπό τη διαλυτική
αίρεση της μη εμπρόθεσμης ανέλκυσης και απομάκρυνσης του ναυαγίου».
Η παράγραφος 13Γ της διακήρυξης αφορά πιστοποιητικά μη οφειλής του Αναδόχου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί από τους
διαγωνιζόμενους δεν βαθμολογείται αλλά μόνο αξιολογείται, δηλαδή ότι η αξιολόγηση της
τεχνικής προσφοράς για τις ανάγκες της σχετικής διακήρυξης εξαντλείται εφόσον διακριβωθεί
ότι η υποβληθείσα εκ μέρους των συμμετεχόντων μελέτη και η αντίστοιχη τεχνική προσφορά
είναι παραδεκτή ( και άρα επιτρέπουν το άνοιγμα της οικονομικής εκάστου συμμετέχοντα) ή
ότι είναι απαράδεκτη (και άρα επιτρέπουν το άνοιγμα της οικονομικής εκάστου συμμετέχοντα.
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι για τις ανάγκες του διαγωνισμού δεν δύναται να
υπάρχουν τεχνικές περιγραφές με μεγαλύτερη ή μικρότερη βαθμολογία αλλά μόνο
παραδεκτές ή μη παραδεκτές τεχνικές προσφορές.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:
Η Τεχνική Προσφορά δεν βαθμολογείται αλλά εξετάζεται ως προς την επάρκειά της.

1

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:
Σχετικά με το αρ. 13Β1. Δεν αναφέρεται ποιες είναι οι απαιτούμενες άδεις που πρέπει να
διαθέτει ο ανάδοχος, ούτε πώς προκύπτει ότι ο ανάδοχος κατέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία
την υποδομή και το ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών.
Ενόψει τούτου πιθανολογούμε ότι τα παραπάνω θα προκύπτουν από την κατά άρθρο 13 Α.
μελέτη που υποβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το παραπάνω.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:
Οι άδειες αναφέρονται στην παρ. 13Γ.
Η κατάλληλη τεχνογνωσία αναφέρεται στην παρ. 13Β σε συνδυασμό με την παρ. 13Α.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:
Σχετικά με το άρ.6.1 σε συνδυασμό με το άρθρο 6.4: παρακαλούμε διευκρινίστε εάν ο χρόνος
εκτέλεσης των εργασιών ενεργοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών μόνο αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία των αντιπροσφορών του αρ. 6.4.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αντιπροσφορά-βελτίωση πλειοδοσίας. Σε
περίπτωση ίσου πλειοδοτικού τιμήματος κατά τη διαδικασία των αντιπροσφορών θα
αξιολογηθεί ο χρόνος εκτέλεσης.
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