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Ανάρτηση

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Διεθνή Διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
διαχείρισης της λειτουργίας των υποδομών έξι (6) Ολυμπιακών
Εγκαταστάσεων της ΕΤΑΔ ΑΕ: «Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο
Σχινιά»,
«Ολυμπιακό
Ιππικό
Κέντρο
Μαρκόπουλου»,
«Πανθεσσαλικό Στάδιο», «Ολυμπιακή Εγκατάσταση της Ζώνης ΙΙΙ
του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου», «Ολυμπιακή Εγκατάσταση
Γαλατσίου» και «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Γουδή»» - Αρ. Διακ.
11403/13.10.2020

Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον εν θέματι Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα:
Ερώτημα 1:
Κατόπιν επίσκεψης μας στις εγκαταστάσεις σας διαπιστώσαμε ότι ένα
μέρος των εξοπλισμών τους δεν είναι λειτουργικό (π.χ κλιματιστικές
μονάδες, συστήματα BMS κτλ.). Οι εργασίες που αφορούν την επισκευή
καθώς και την θέση σε λειτουργία των εξοπλισμών αυτών ανήκουν στο
προσυπολογιζόμενο ποσό?
Απάντηση:
Κατά την παραλαβή των εγκαταστάσεων από την Ανάδοχο εταιρεία,
ότι δεν λειτουργεί, δεν υπολογίζεται στο ποσό του προϋπολογισμού.
Ερώτημα 2:
Επιπλέον στο άρθρο 18, αναφέρεται πως πρέπει όλα τα
πιστοποιητικά ISO, επι ποινή αποκλεισμού, πρέπει να έχουν ημερομηνία
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έκδοσης πριν τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αναφέρεστε στην ημερομηνία αρχικής
πιστοποίησης του πιστοποιητικού.
Απάντηση:
Τα ζητούμενα Πιστοποιητικά γίνονται δεκτά αρκεί να μην έχει λήξει η
χρονική διάρκεια ισχύος του εκάστου ISO, κατά την ημερομηνία διενέργειας
της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ερώτημα 3:
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν οι ζητούμενες συμβάσεις πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί εντός της τελευταίας πενταετίας (από το ’15 έως
σήμερα) ήτοι εντός του 2015 ή 2016 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή εντός του
2020 μέχρι και σήμερα.
Επίσης λόγω της φύσεως των συμβάσεων συντήρησης, παρακαλούμε όπως
διευκρινίσετε αν εν εξελίξει συμβάσεις των οποίων το ζητούμενο εκ της
διακήρυξης αντικείμενο είναι ήδη εκτελεσμένο και πιστοποιημένο εντός της
πενταετίας (από το 2015 έως σήμερα) και υπερβαίνει τις 516.560 ευρώ
πλέον ΦΠΑ, είναι αποδεκτές.
Απάντηση:
Σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία, κατά την ανάθεση συμβάσεων
υπηρεσιών, ο χρόνος για τον οποίο μπορεί να ζητείται τεχνική και
επαγγελματική εμπειρία μπορεί να παρεκταθεί από τα τρία στα πέντε χρόνια
για λόγους διασφάλισης του ανταγωνισμού. Συναφώς, ο όρος του σημ. 17.3
της διακήρυξης αναγνωρίζει ότι οι ζητούμενες συμβάσεις δύναται να έχουν
ολοκληρωθεί εντός της τελευταίας πενταετίας το αργότερο, ήτοι από το 2015
έως και σήμερα. Περαιτέρω, εφόσον το συναφές με τη διακήρυξη τμήμα μίας
εν εξελίξει σύμβασης είναι διακριτό από τα λοιπά τμήματα αυτής, αυτοτελώς
πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 17.3.1. και η ολοκλήρωση
του τμήματος αυτού αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις ολοκλήρωσης ή
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, μπορεί να γίνει αποδεκτό.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Στέφανος - Διονύσιος Βλαστός

Κοινοποίηση
Γραφείο Διοίκησης.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.
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