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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06/14
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α’ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ-ΥΠ (ΥΦΑΣΜΑ
ΣΤΟΛΩΝ, ΔΕΡΜΑ ΑΡΒΥΛΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΜΟΛΥΒΔΟΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, κ.α.)»
Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιους οικονομικούς φορείς για
τον Διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις :
1. Επί του ερωτήματος που αφορά στο αν για τη διασφάλιση και τον έλεγχο
της ποιότητας των προς προμήθεια συμβατικών υλικών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να
είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008, αναφέρεται ρητά στον ΕΟ 9.2.
2. Επί του ερωτήματος που αφορά στην αποσαφήνιση του αποδεκτού
εγγράφου για ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με παραγωγική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία ανανέωσης της
εγγραφής του στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΜΚΑΥ), αναφέρεται
ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ΓΟ – 9 και συγκεκριμένα στο σημείο που έντονα
αναφέρεται :
«Διευκρινίζεται ότι μέχρι τη σύσταση του Ενιαίου Μητρώου Επιχειρήσεων
Αμυντικού Τομέα (ΕΜΕΑΤ ή Μητρώο), που αρμόδια υπηρεσία για την
κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωσή του ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών
Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο
οικονομικός φορέας μπορεί να προσκομίσει είτε πιστοποιητικό εγγραφής στο
«Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», εφόσον είναι κατασκευαστής υποκατασκευαστής, που διαθέτει παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα,
είτε ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία να δηλώνεται
ότι πληροί τις τιθέμενες από τα άρθρα 57-62 του ν.3978/11 προϋποθέσεις
εγγραφής του στο «Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα».
3. Επί του ερωτήματος που αφορά στην αποσαφήνιση εάν ο προς υποβολή
κατάλογος πρέπει να αφορά αποκλειστικά εργασίες αυστηρά σχετιζόμενες με το/τα
υλικά των σχετικών ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Ειδικοί Όροι) για το/τα
οποίο/α ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής προτίθεται να υποβάλλει προσφορά,
αναφέρεται ότι ισχύουν τα καθοριζόμενα στο ΓΟ-9 ,ΕΟ-9 και Άρθρο 60 του
Ν.3978/2011.
4. Επί του ερωτήματος που αφορά στην αποσαφήνιση εάν ο προς υποβολή
κατάλογος πρέπει να αφορά αποκλειστικά παραδόσεις αυστηρά σχετιζόμενες με
το/τα υλικά των σχετικών ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Ειδικοί Όροι) για το/τα
οποίο/α ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής προτίθεται να υποβάλλει προσφορά,
αναφέρεται ότι ισχύουν τα καθοριζόμενα στο ΓΟ-9 ,ΕΟ-9 και Άρθρο 60 του
Ν.3978/2011.
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5. Επί του ερωτήματος που αφορά στα δικαιολογητικά, σχετικά με την ύπαρξη
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, διευκρινίζεται ότι τα διαλαμβανόμενα στο
ΕΟ-9 επεξηγούν τα καθοριζόμενα στο ΓΟ-9, καθώς η αναθέτουσα αρχή απαιτεί τα
παραπάνω δικαιολογητικά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 62 του Ν.3978/2011 σε
συνδυασμό με το άρθρο 60, παρ. 2στ αυτού και συγκεκριμένα για τις συμβάσεις
έργων και υπηρεσιών και μόνο στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου,
προκύπτει ότι, για τη συγκεκριμένη προμήθεια, δεν απαιτείται η υποβολή των
παραπάνω δικαιολογητικών.
6. Επί του ερωτήματος που αφορά το πότε πρέπει να υποβληθεί ο κατάλογος
με τα στοιχεία κάθε συμφωνίας πού έχει ή πρόκειται να συναφθεί με οποιοδήποτε
προμηθευτή ή υπεργολάβο όπως περιγράφεται στην παρ. 4 του ΓΟ-5, αναφέρεται
ότι ο χρόνος είναι άμεσα εξαρτώμενος από την ιδιότητα του οικονομικού φορέα (πχ
Υποψήφιος, Ανάδοχος) και από τον χρόνο αντίστοιχα που πρόκειται να συνάψει ή
έχει συνάψει συμφωνία, εγγράφως ή προφορικώς, με οποιονδήποτε προμηθευτή ή
υπεργολάβο ή πάροχο υπηρεσίας ή σύμβουλο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του
ν.3978/2011, η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο της Σύμβασης, όπως περιγράφεται
στη συνέχεια στο ΓΟ-5 και αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του παραπάνω
νόμου.
7. Επί του ερωτήματος που αφορά αν πρέπει να υποβληθούν τα ίδια
δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 και 2 του ΓΟ-9 για κάθε
υπεργολάβο σε περίπτωση που ο υπεργολάβος είναι μια εταιρία που εδρεύει και
δραστηριοποιείται στην Ινδία ή στην Κίνα ή ισχύει κάτι άλλο , αναφέρεται ότι ισχύουν
τα διαλαμβανόμενα στο ΓΟ-9.
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