ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μυτιλήνη, 24/10/2013
Αρ. Πρ. 6481

Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: 4η Διευκρίνιση σχετικά με το «Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ
ΣΥΡΟ»

Παρακάτω δίνονται διευκρινίσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
στα
ερωτήματα
που
παρελήφθησαν
έως
και
σήμερα
μέσω
email.
► Ερώτημα Α


Ερώτημα A.1
Στη σελ. 50, παρ. 10 της διακήρυξης αναφέρεται:
"Οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή
σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα κατά τη διαγωνιστική διαδικασία είτε συμμετέχουν για
όλες τις Ομάδες Ειδών της παρούσας διακήρυξης είτε για κάποιες από αυτές απαιτείται να
προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή απαραδέκτου: α. εάν είναι ελληνικές
ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ/τος
82/1996 (ΦΕΚ 66Α΄) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α’) και υπό τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις."
Όσον αφορά στα παραπάνω ζητούμενα δικαιολογητικά, έχετε κάποια ενημέρωση που θα
μπορούσατε να μας κάνετε γνωστή σχετικά με το ποια είναι ακριβώς τα δικαιολογητικά που
πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σχετικά με την απαίτηση του εδ.α της παρ. 10 του ΑΡΘΡΟΥ Α.2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της διακήρυξης, επισημαίνεται ότι είναι σαφής και δεν χρήζει περαιτέρω
διευκρίνισης.

► Ερωτήματα Β
Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω:


Ερώτημα Β.1
Σελ. 47. Παρ. 5, Απαιτείται παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον την αποστολή των
δικαιολογητικών συμμετοχής για τον ανωτέρω διαγωνισμό θα αναλάβει εταιρεία courier?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Δεν απαιτείται παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον την αποστολή των δικαιολογητικών
συμμετοχής για τον ανωτέρω διαγωνισμό θα αναλάβει εταιρεία courier.



Ερώτημα Β.2
Σελ. 47 παρ. 6, εδαφ. α, Η βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού μας
περιλαμβάνει και την βεβαίωση για το ισχύον Δ.Σ. Θα υποβάλουμε την βεβαίωση εις
διπλούν? ή μία βεβαίωση αρκεί?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εις διπλούν υποβάλλεται δικαιολογητικό εάν και εφόσον απαιτείται στη διακήρυξη.



Ερώτημα Β.3
Σελ. 51. παρ. 14, η βεβαίωση που εκδίδει το επιμελητήριο μας (ΕΒΕΑ) για την εγγραφή μας
και το επάγγελμα της εταιρείας μας έχει ισχύ έως 31-12-2013. Θα πρέπει να εκδοθεί νέα
βεβαίωση?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σχετικά με την απαίτηση της παρ. 14 του ΑΡΘΡΟΥ Α.2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της διακήρυξης, επισημαίνεται ότι είναι σαφής και δεν χρήζει περαιτέρω
διευκρίνισης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση, λαμβανομένων υπόψη
των προθεσμιών που ορίζει η αναλυτική διακήρυξη.

Από το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών

