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Θέμα: Απανηήζεις ζηις από 11/01/2021 ερφηήζεις ηης εηαιρείας MOVE ART
S.A.
τεη. Ανοικηός ζσνοπηικός διαγφνιζμός με κριηήριο καηακύρφζης ηην πλέον ηην
πλέον ζσμθέροσζα από οικονομικής άπουης προζθορά βάζη ηιμής «σζκεσαζία
έργφν ηέτνης, μεηαθορά, παράδοζη, αποζσζκεσαζία και ανάρηηζη ηφν ζηοσς
εκθεζιακούς τώροσς ηης ΕΠΜΑ ζηις νέες κηιριακές εγκαηαζηάζεις»
Ερώηηζη 1η: . ηελ παξάγξαθν 2.2.6, ζει. 17 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη ‘ Ο αλάδνρνο
πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηά ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 θαη ISO 45001:2018 από αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο…’. Αλ ην ζύζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο πνπ εθαξκόδεη κία εηαηξεία θαηά ISO 9001:2015 πξνβιέπεη
δηαδηθαζίεο πνπ άπηνληαη ησλ ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ θαζώο θαη
ησλ ζεκάησλ δηαρείξηζεο πγείαο, αιιά ε εηαηξεία δελ δηαζέηεη επί ηνύηνπ μερσξηζηή
πηζηνπνίεζε θαηά ηα πξόηππα ISO 14001:2015 θαη ISO 45001:2018, ζεσξείηαη όηη
θαιύπηεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκό?
Απάνηηζη: Όηη αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε

Ερώηηζη 2η : ηελ παξάγξαθν 2.2.7, παξάγξαθνο 3, ζει. 17 ηεο δηαθήξπμεο
αλαθέξεηαη όηη ‘ Τν ΤΕΥΔ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έωο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ’. Παξαθαιώ επηβεβαηώζηε καο όηη
ην ΣΕΤΔ γίλεηαη δεθηό κε απιή ππνγξαθή, ρσξίο γλήζην απηήο από δεκόζηα αξρή
ή/θαη ρσξίο ςεθηαθή ππνγξαθή
Απάνηηζη: Σν ΣΕΤΔ ππνγξάθεηαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή.
ε πεξίπησζε κε δπλαηόηεηαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηόηε ππνγξαθή κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα αξρή

Ερώηηζη 3η :

ηελ παξάγξαθν 2.4.3.1, ζει. 23 ηεο δηαθήξπμεο αλαθέξεηαη όηη ‘ Οη
πξνζθέξνληεο ζπκπιεξώλνπλ ην ζρεηηθό πξόηππν ΤΕΥΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, θη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο’, αιιά ζηνλ
ηζηόηνπν ηεο ΕΠΜΑ πνπ έρεη αλαξηεζεί ε δηαθήξπμε δελ έρεη αλαξηεζεί ην ΣΕΤΔ ζε

επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc. Παξαθαιώ γλσξίζηε καο πσο κπνξνύκε λα έρνπκε
πξόζβαζε ζην ελ ιόγσ αξρείν.
Απάνηηζη : Σν πξόηππν ΣΕΤΔ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα καο

Ερώηηζη 4η : ην Παξάξηεκα Ι - Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, ζει. 37, ‘Μεηαθνξά έξγωλ
ηέρλεο κεγάινπ κεγέζνπο κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο’, αλαθέξεηαη όηη ‘Τα παξαθάηω έξγα δελ
κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ κε ηνλ αλειθπζηήξα ….ζα αθνινπζήζνπλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο…κε
ηελ ΕΠΜΑΣ’. Τπάξρεη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ έξγσλ απηώλ κέζσ θιηκαθνζηαζίσλ ή ηεο
ξάκπαο ησλ επηζθεπηώλ? Θα κπνξνύλ λα ζηξίςνπλ ή ζα απαηηεζεί ηειηθά γεξαλόο γηα ηελ
αλάβαζε ηνπο ζηνπο νξόθνπο? Καη ζε πεξίπησζε πνπ ηειηθά θξηζεί απαξαίηεηε ρξήζε
γεξαλνύ ηη ζα γίλεη κε ηελ ηπρόλ απνκάθξπλζε θη επαλαηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ θαη πνηνο
ζα επσκηζηεί ην θόζηνο?
Απάνηηζη : Όζα έξγα ιόγσ κεγέζνπο δελ ζα κπαίλνπλ ζηνλ αλειθπζηήξα ζα κεηαθεξζνύλ
από ηε ξάκπα
Ερώηηζη 5η : ην Παξάξηεκα Ι - Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, ζει. 38, ‘Δηάξθεηα εξγαζηώλ θη
απαζρόιεζε ηερληθώλ’ αλαθέξεηαη όηη ‘Ο ρξόλνο γηα ηηο εξγαζίεο …. ππνινγίδεηαη ζε ελάκηζπ
κήλα από ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο’ θαη παξαθάησ ‘Σεκείωζε: Από ηα αλαθεξόκελα αλωηέξω
48 έξγα…. Θα κεηαθεξζνύλ θαη ζα αλαξηεζνύλ αξγόηεξα’. Δειαδή ηα ηειεπηαία απηά έξγα ζα
κεηαθεξζνύλ θη αλαξηεζνύλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ελάκηζπ κήλα εξγαζηώλ από ηελ
εκεξνκελία αλάζεζεο?

Απάνηηζη 5η : Θεηηθή απάληεζε
Ερώηηζη 6η : ην Παξάξηεκα Ι - Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, ζει. 38, ‘Δηάξθεηα
εξγαζηώλ θη απαζρόιεζε ηερληθώλ’ δελ γίλεηαη θάπνηα κλεία ζην σξάξην πνπ ζα
ηεξείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νύηε αλ πξνβιέπεηαη εξγαζία ζε
αββαηνθύξηαθα. Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε καο ζρεηηθά.
Απάνηηζη : Λόγσ ησλ νξηζζέλησλ εγθαηλίσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ νη
εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζε πιήξεο σξάξην θαη κε δπλαηόηεηα ππεξσξηαθήο
απαζρόιεζεο
Ερώηηζη 7η : ην Παξάξηεκα Ι - Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ, ζει. 39, παξαγ. 2,
‘Αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλόηεηαο’ αλαθέξεηαη
όηη ‘Τν πξνζωπηθό πξέπεη λα έρεη ιεπθό πνηληθό κεηξών’. Παξαθαιώ γλσξίζηε καο αλ
είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε αληηγξάθσλ πνηληθώλ κεηξώσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
πξνζθέξνληνο θαηά ηε θάζε θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο, δεδνκέλνπ ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνύ πεξηζσξίνπ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο
ησλ πξνζθνξώλ αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ πθίζηαληαη ιόγσ ηεο παλδεκίαο
Covid-19.
Απάνηηζη : Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνύλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθύξσζεο θαηά ζπλέπεηα γηα ηελ Α΄θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππεύζπλε δήισζε ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο ελδηαθεξόκελεο εηαηξείαο πνπ ζα βεβαηώλεη όηη ην
πξνζσπηθό έρεη ιεπθό πνηληθό κεηξών θαη ζα αλαθέξνληαη νη αξ. πξση. ππνβνιήο
αηηήζεσλ έθδνζήο ησλ.
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