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ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Η ̟ρώτη διευκρίνιση αφορά στην ̟αράγραφο 2.2 - ∆ικαίωµα Συµµετοχής Κριτήρια Ποιοτικής Ε̟ιλογής και ̟ιο συγκεκριµένα στα Κριτήρια Ε̟ιλογής,
στην
̟αράγραφο
2.2.4
Καταλληλότητα
άσκησης
ε̟αγγελµατικής
δραστηριότητας (σελίδες 21-22 του υ̟’ αριθµόν Τ∆-111/21 ∆ιαγωνισµού για την
Παροχή Υ̟ηρεσιών Συντήρησης των κυλιοµένων κλιµάκων και ανελκυστήρων
των γραµµών 1, 2 & 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.). Παρακαλούµε ό̟ως διευκρινιστεί εάν
ε̟αρκεί η εγγραφή του οικονοµικού φορέα στο οικείο ε̟αγγελµατικό µητρώο
(Εµ̟ορικό και Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο) ή α̟αιτείται ε̟ι̟λέον βεβαίωση ότι
α̟οτελεί µέλος άλλου µητρώου/οργανισµού.
Α̟άντηση 1 :
Ε̟αρκεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Η διευκρίνιση αφορά στην ̟αράγραφο 2.2 - ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια
Ποιοτικής Ε̟ιλογής και ̟ιο συγκεκριµένα στην δεύτερη υ̟ο̟ερί̟τωση της
̟αραγράφου 2.2.6 Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα (σελίδες 22-23 του υ̟’
αριθµόν Τ∆-111/21 ∆ιαγωνισµού για την Παροχή Υ̟ηρεσιών Συντήρησης των
κυλιοµένων κλιµάκων και ανελκυστήρων των γραµµών 1,2 & 3 της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.).
Η ̟ροσφορά µας σύµφωνα µε τα ανωτέρω υ̟ερκαλύ̟τει τόσο το ̟οσοστιαίο
κριτήριο της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης της υ̟ό ανάθεσης κύριας σύµβασης,
όσο και τον αριθµό των συντηρούµενων µονάδων, ενώ υ̟ολεί̟εται κατ'
ελάχιστον στις κυλιόµενες κλίµακες/κυλιόµενους διάδροµους. ∆εδοµένης της
υ̟ερκάλυψης των δύο εκ των τριών κριτηρίων, ̟αρακαλώ ενηµερώστε µας εάν
αυτή θερα̟εύει την αρνητική α̟όκλιση ̟ου έχουµε στις κυλιόµενες κλίµακες.
Λάβετε ̟αρακαλώ υ̟' όψιν ότι η αυστηρο̟οίηση των κριτηρίων σε σχέση µε τον
̟ροηγούµενο διαγωνισµό αφενός µεν καταλύει την αρχή της αναλογικότητας,
αφετέρου οδηγεί σε ̟εριορισµό στα όρια του α̟οκλεισµού συµµετεχόντων,
ειδικά αµιγώς ελληνικών εταιρειών, ο̟ότε ̟αρακαλώ να ̟ροβείτε σε
ε̟ανεξέταση των κριτηρίων ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός στα υγιή του
̟λαίσια.
Α̟άντηση 2:
Ισχύουν τα αναφερόµενα στο τεύχος διακήρυξης.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3
Αναφορικά µε την ̟ερ. στ’ iii της ̟αραγράφου Β1 του όρου 2.2.9.2 της ως άνω
διακήρυξης υ̟ό την ε̟ικεφαλίδα «Α̟οδεικτικά Μέσα» , ̟αρακαλούµε ό̟ως µας
διευκρινίσετε εάν για την αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετοχών της
εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο) , αρκεί η
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̟ροσκόµιση Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης υ̟ογεγραµµένης α̟ό τον νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
της εταιρείας , µε την ο̟οία θα βεβαιώνεται ότι η ως άνω κατάσταση ίσχυε
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς ,
άλλως να µας ενηµερώσετε για τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο θα α̟οδεικνύεται ότι η
κατάσταση αυτή ήταν εν ισχύ , τριάντα (30) εργάσιµες µέρες ̟ριν την υ̟οβολή
της ̟ροσφοράς.
Α̟άντηση 3 :
Η αναλυτική κατάσταση των µετόχων της εταιρείας θα ̟ρέ̟ει να τελεί εν ισχύι
έως 30 ηµέρες ̟ριν την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς. Βραχύτερο διάστηµα (̟.χ.
κατάσταση µετόχων κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ̟ροσφοράς) ευλόγως
γίνεται α̟οδεκτή.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Αναφορικά µε τον όρο 2.4.3.2 υ̟ό την ε̟ικεφαλίδα « Τεχνική Προσφορά»,
̟αρακαλούµε
ό̟ως µας διευκρινίσετε ̟οια είναι τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά τα ο̟οία αναφέρονται στην ̟αρούσα ̟αράγραφο και ε̟ί λέξει
«Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (…)» βάσει των ο̟οίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των ̟ροσφερόµενων υ̟ηρεσιών κατά το στάδιο
υ̟οβολής των ̟ροσφορών και σε ̟οιο στάδιο ̟ρέ̟ει αυτά να υ̟οβληθούν ,
δεδοµένου ότι αφενός
δυνάµει του όρου 2.4.3.1 υ̟ό την ε̟ικεφαλίδα
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» στο στάδιο υ̟οβολής ̟ροσφορών οι οικονοµικοί
φορείς υ̟οβάλλουν α) το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) και β)
την εγγύηση συµµετοχής, ενώ δεν αναφέρονται δικαιολογητικά αξιολόγησης της
καταλληλότητας και αφετέρου , δυνάµει του όρου 2.2.9.2 (Α̟οδεικτικά µέσα)
̟αρ. Β.2, τα δικαιολογητικά για την α̟όδειξη της καταλληλότητας για την
άσκηση της ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας ̟ροσκοµίζονται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης α̟ό τον ̟ροσωρινό ανάδοχο και όχι κατά την υ̟οβολή
̟ροσφορών.
Α̟άντηση 4 :
Κατά την εν θέµατι φάση, ζητούνται τα έγγραφα - δικαιολογητικά αυτά ̟ου
αναφέρονται - εξειδικεύονται στον οικείο όρο της διακήρυξης.
Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα λοι̟ά
ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-111/21.
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