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ΘΕΜΑ : Παροχή απαντήσεων επί ερωτήσεων Οικονομικού Φορέα για τον διαγωνισμό για την :
« Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Χρυσούπολης »
Σε απάντηση των από 11-07-2017 ερωτημάτων σας, διευκρινίζουμε τα εξής :
Απάντηση 1:
Η βεβαίωση ελέγχου, προφανώς δεν αποτελεί από μόνη της πιστοποίηση ποιότητας, ωστόσο είναι συνοδευτικό –
επεξηγηματικό και συμπληρωματικό έγγραφο του μετέπειτα χορηγηθέντος πιστοποιητικού συμμόρφωσης, και ως τέτοιο
κρίνεται απαραίτητο συμπληρωματικό στοιχείο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Στην παρούσα φάση, δεν απαιτείται η
προσκόμισή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.1 της Διακήρυξης (βλ. απάντηση 2).
Απάντηση 2:
Από την Διακήρυξη, το κατ’ εξοχήν κανονιστικό έγγραφο που περιγράφει την διαγωνιστική διαδικασία, και
συγκεκριμένα στο άρθρο 9 : Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς, αναφέρονται τα εξής :
9.1 Πιστοποιητικά
Ο προσφέρων, με την κατάθεση της προσφοράς του, δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία των προτεινόμενων
υλικών, με τις παρακάτω προδιαγραφές. Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα ζητηθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, πριν την
οριστική κατακύρωση της προμήθειας.
Προς περαιτέρω επεξήγηση, διευκρινίζουμε τα εξής :
Τα πιστοποιητικά της παρ. 9.1 της Διακήρυξης, θα ζητηθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, πριν την οριστική
κατακύρωση της προμήθειας, οπότε δεν απαιτείται η προσκόμισή τους στον φάκελο συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Τα απαιτούμενα των παρ. 9.2 και 9.3, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον φάκελο συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Τα απαιτούμενα της παρ. 9.4, θα υποβληθούν από τον οριστικό ανάδοχο, κατά την φάση υλοποίησης της
προμήθειας, οπότε προφανώς δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί κάτι σχετικό στον φάκελο συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η
συγκεκριμένη παράγραφος, αφορά στην πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων, σχετικά με τις υποχρεώσεις του
οριστικού αναδόχου.
Στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω.
Εσωτερική διανομή:
Φάκελος Προμήθειας
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