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ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 
 
Διεύθυνση : 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ. Επικοιν. : 2251045577 
Fax  : 2251045575 
E-mail  : procurement@iliaktida-amea.gr 
Ιστοσελίδα : http://iliaktida-amea.gr/ 
Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών, Ρόκου Ίρις (εσωτ. 4) 
 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 9277 

Μυτιλήνη, 24/06/2019 

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Αναθέτουσας Αρχής 17/2019, Α/Α 
συστήματος 19PROC005085395 και τίτλο «Σύναψη Σύμβασης μίσθωσης τριών (3) 
οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και μίσθωσης ενός (1) 
οχήματος τύπου VAN Cargo» 

Κατόπιν αιτήματος εταιρίας για παροχή διευκρινίσεων την Παρασκευή, 21/06/2019, 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Στην Οικονομική προσφορά η τιμή μονάδας σε ευρώ άνευ ΦΠΑ αφορά α)  την 
ημερήσια τιμή, β) τη μηνιαία τιμή ή γ) του διαστήματος από 1/7/2019 ως 31/12/2019 δηλ. 
την τιμή για 183 ημέρες (από 1/7 9:00 π.μ ως 31/12 9:00 π.μ); 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η τιμή μονάδας σε ευρώ (€) άνευ Φ.Π.Α. αφορά στο μηνιαίο κόστος μίσθωσης 
του εκάστοτε οχήματος. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν η προϋπολογισθείσα δαπάνη σας  περιλαμβάνει  
μόνο τη δυνατότητα χρήσης συντελεστή  ΦΠΑ 17% ή δίδεται η δυνατότητα τιμολόγησης και 
με συντελεστή ΦΠΑ 24%; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καθώς η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην παραμεθόριο, στην οποία ισχύει 
ακόμη ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α., μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο προσφορές που 
αφορούν σε τιμολόγηση με μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Απαιτείται επικύρωση ή γνήσιο της υπογραφής των παρακάτω δικαιολογητικών 
α. Υπεύθυνων Δηλώσεων (σε. 24), β. Αίτησης (σελ. 88) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Απαιτείται επικύρωση ή ηλεκτρονική υπογραφή ή οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος που βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, για τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις: 

1. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τον Προμηθευτή: 
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- Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από Σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 
- Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
- Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της 
οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. 

- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης 
Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του 
διαγωνισμού. 

2. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τις τεχνικές προδιαγραφές 
των οχημάτων: 
- Τα οχήματα που προσφέρονται συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης. 

β) Αναφορικά με την Αίτηση, δεν απαιτείται επικύρωση ή γνήσιο της υπογραφής. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Στην περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου (σελ. 8+43) γίνεται αναφορά για 1 
όχημα τύπου Van (9 Θέσεων) με κινητήρα Βενζίνης τουλάχιστον Euro 6. Θα ήθελα να θέσω  
υπόψη σας ότι τα βενζινοκίνητα Οχήματα είναι όλα Euro 5. Ως εκ τούτου θα μπορούσαμε να 
αντικαταστήσουμε το βενζινοκίνητο με Όχημα Diesel;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη σελίδα 43 και 77 της διακήρυξης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. στον πίνακα 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, καθώς και στο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς, 
σημείο 1.1.5., εκ παραδρομής έχει σημειωθεί το ακόλουθο: Κατηγορία εκπομπών ρύπων: 
τουλάχιστον Euro 6. Ορθή επανάληψη: Κατηγορία εκπομπών ρύπων: τουλάχιστον Euro 5. 
Δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί το βενζινοκίνητο όχημα με όχημα Diesel. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μας ότι ο διαγωνισμός απαιτεί μόνο Εγγυητική καλής 
εκτέλεσης την οποία και μπορούμε να προσκομίσουμε και όχι Εγγυητική συμμετοχής. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο προκείμενος διαγωνισμός απαιτεί μόνο εγγυητική καλής εκτέλεσης, την οποία 
προσκομίζετε εφόσον επιλεγείτε ως Ανάδοχος του Έργου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. Παρακαλώ ενημερώστε με πως θέλετε να υποβάλλω το Παράρτημα ΙΙ ΤΕΥΔ (σελ 
51-76) Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα μέρη του (δηλ. από το Μέρος 1 ως  και το Μέρος 6) 
και να τα συμπεριλάβουμε στον φάκελο με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ή ηλεκτρονικά θα 
τα υποβάλουμε; Στην σελ 24 δεν αναφέρεται ότι πρέπει να περιλαμβάνεται ενώ στην σελ 51 
αναφέρετε ότι οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε ενότητα του ΤΕΥΔ θα πρέπει να 
συμπληρωθούν από τον οικονομικό φορέα. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται εις όλον και συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο με τα 
Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Ορθή επανάληψη: Ο (υπο)φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 
ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται: 
7. Συμπληρωμένο το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7. Αναφέρετε στην σελίδα 78 ότι το υπό προμήθειά όχημα θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να φορτώνει 3 ευρωπαλέτες. Παρακαλώ διευκρινίστε αν εννοείτε κατά πλάτος, 
μήκος ή ύψος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη σελίδα 44 και 78 της διακήρυξης της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. στον πίνακα 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, καθώς και στο υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς, θα 
γίνει ορθή επανάληψη στα σημεία 2.1.3. και 2.1.5. 
Εκ παραδρομής έχουν σημειωθεί τεχνικές προδιαγραφές μεγαλύτερου οχήματος από του 
επιθυμητού. Συνεπώς: 
2.1.3.     Το υπό μίσθωση όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμο όγκο χώρου φόρτωσης 
τουλάχιστον τριών κυβικών μέτρων (3 m3) 
2.1.5.     Το υπό προμήθεια όχημα VAN Cargo διαθέτει ωφέλιμη επιφάνεια φόρτωσης με 
δυνατότητα φόρτωσης τουλάχιστον δύο (2) ευρωπαλετών.  
Σημείωση: Η διάσταση της κάθε ευρωπαλέτας είναι 120 x 80 cm. Το υπό προμήθεια όχημα 
τύπου VAN Cargo, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φορτώσει δύο (2) ευρωπαλέτες κατά 
πλάτος, ήτοι η διάσταση του ωφέλιμου χώρου του οχήματος θα πρέπει να έχει πλάτος 
τουλάχιστον 1,20 μ. και μήκος 1,60 μ. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8. Παρακαλώ διευκρινίστε αν θέλετε το Παράρτημα ΙΙΙ να συμπληρωθεί ένα για το 
κάθε τύπο Οχήματος ή αρκείστε στο να λάβετε 1 και για τα 4 οχήματα 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Παράρτημα ΙΙΙ, δύναται να συμπληρωθεί ένα για το σύνολο τον οχημάτων, 
διευκρινίζοντας στο κάθε σημείο αν η απάντηση αφορά α) σε βενζινοκίνητο όχημα, β) σε 
πετρελαιοκίνητο, γ) σε Cargo πετρελαιοκίνητο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9. Παρακαλώ διευκρινίστε μου στο Παράρτημα ΙV (σελ. 84) ζητάτε τιμή και 
αναφέρετε στο θέμα τρία 3 οχήματα ( 2  Van 9 θέσεων + 1 Cargo Van) ενώ στη διακήρυξη 
αναφέρετε 4 οχήματα (3 Van 9 θέσεών + 1 Cargo Van). Θα μας σταλεί νέο υπόδειγμα ή να 
συμπληρώσουμε εμείς το Παράρτημα με το 4ο όχημα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιλογή του τέταρτου (4ου) οχήματος θα γίνει βάσει συνάρτησης, όπως εκείνη 
αναφέρεται στο σημείο 2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. 
Συνεπώς, η οικονομική σας προσφορά θα περιλαμβάνει το μηνιαίο κόστος για τα ακόλουθα 
οχήματα: 
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1. όχημα τύπου VAN με κινητήρα βενζίνης, 2. όχημα τύπου VAN με κινητήρα 
πετρελαίου και 3. όχημα τύπου VAN Cargo με κινητήρα  πετρελαίου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10. Παρακαλώ ενημερώστε με ποιο ακριβώς πιστοποιητικό τελωνείου  θέλετε να 
λάβετε;  Τι να αναγράφει; Μπορούν τα πιστοποιητικά να αντικατασταθούν με τις άδειες των 
οχημάτων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα πιστοποιητικά δύνανται να αντικατασταθούν από τις άδειες κυκλοφορίας 
των οχημάτων. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11. Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου ότι δεν επιθυμείτε να λάβετε εγγυητική επιστολή 
ως προαπαιτούμενο συμμετοχής αλλά μόνο εγγυητική καλής εκτέλεσης, την οποία δεν 
χρειάζεται να συμπεριλάβω στον φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, αλλά θα χρειαστεί 
να την προσκομίσω ξεχωριστά εφόσον επιλεγεί (όνομα εταιρείας) ως ανάδοχος. 

Απάντηση: Επιβεβαιώνουμε ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται ως κριτήριο 
συμμετοχής. Σε δεύτερο χρόνο, εφόσον η εταιρεία σας επιλεγεί ως Ανάδοχος του Έργου, 
προσκομίζεται πριν την υπογραφή της Σύμβασης η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

Ο διαγωνισμός αφορά στη μίσθωση τριών (3) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για 
μεταφορά προσώπων και μίσθωσης ενός (1) οχήματος τύπου VAN Cargo με εκτιμώμενη αξία 
Σύμβασης: 23.136,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης 
της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία 
Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 
2018”» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.766/Φ.38 / 23/04/2018 του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π.  που έχει λάβει κωδικό MIS 5017282 
και της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: 
“Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ 
για το 2019 Δομή Σκρα 5”» που έχει λάβει κωδικό MIS 5041653. Η παρούσα Σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του ΠΔΕ. 2018ΣΕ71920007 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης. 

 

Η Πρόεδρος της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 
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