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ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 
 
Διεύθυνση : 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ. Επικοιν. : +302251045577 (εσωτ. 4) 
Fax  : +302251045575 
E-mail  : procurement@iliaktida-amea.gr 
Ιστοσελίδα : http://iliaktida-amea.gr/ 
Πληροφορίες : Τμήμα Προμηθειών 
 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 12196 

Μυτιλήνη, 19-08-2020 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τον υπ’αρ.79/2020 συνοπτικό διαγωνισμό, με αριθμ. 
πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: 12122 και τίτλο «Μίσθωση τριών (3) οχημάτων τύπου 
VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και μίσθωσης ενός (1) οχήματος τύπου 
VAN Cargo» 

Κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενων εταιριών για παροχή διευκρινίσεων, αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

1. Ερώτηση: Στην σελ 8 της διακήρυξης υπάρχει αναφορά σε συντελεστή ΦΠΑ 17%. 
Βάση του νόμου  Ν.2859/2000 άρθρο 21 (παρ. 4) δεν έχει εφαρμογή ο μειωμένος 
συντελεστής για επιχειρήσεις με έδρα  π.χ. την Αττική οι οποίες συναλλασονται  π.χ. 
με τη Λέσβο. Ως εκ τούτου παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινήσετε βάση ποιάς 
εγκυκλίου θα μπορούν οι οικονομικόι φορείςμε έδρα  την Αττική να τιμοπλογούν με 
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ώστε να  μην αποκλειστούν από την διαδικασία 
επιλογής. 
Απάντηση: Καθώς ο Φ.Π.Α. αποτελεί στοιχείο του κόστους μία υπηρεσίας το οποίο η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ενσωματώνει στη συνολική δαπάνη της, η τελευταία, καθότι 
εδρεύει στη Λέσβο, δύναται να επωφεληθεί από το μειωμένο Φ.Π.Α.  
Προκειμένου να συμπεριλάβουμε στη διαγωνιστική διαδικασία επιχειρήσεις όπου ο 
μειωμένος συντελεστής δεν έχει εφαρμογή λόγω έδρας τους, αναρτήθηκε εκ μέρους 
της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ορθή επανάληψη της διακήρυξης, όπου ορίζεται πλέον ως 
κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, συνολική 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το ύψος του 
οποίου παρακαλείσθε όπως δηλώσετε στην οικονομική σας προσφορά). 
 

2. Ερώτηση: Παρακαλω πολύ διευκρινήστε μας περαιτέρω τον τρόπο πληρωμής στην 
Παράγραφο 4.2.1 (σε. 35) Πότε γίνεται η αποπληρωμή του τιμολογίου? 
Απάντηση: Όπως αναφέρεται στην εν λόγω παρ.4.2.1., καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
VI, άρθρ.3, σημείο 3.4., η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται τμηματικά, βάσει των 
προσκομισθέντων νόμιμων παραστατικών (τιμολογίων επί πιστώσει) και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
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τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών και σύμφωνα με τη 
χρηματορροή του προγράμματος. 
 

3. Ερώτηση: Παρακαλώ πολύ διευκρινήστε μας τι είδους ασφάλησης επιθυμείτε να 
λαμβάνεται. Τι ακριβώς καλύψεις θελετε να σας καλύπτει ο προμηθευτής? 
Απάντηση: Σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Α, παρ. Τεχνικές προδιαγραφές, σημείο 14 «Ο 
προσφοροδότης υποχρεούται να έχει ασφαλίσει τα οχήματα (μικτή ασφάλιση). Σε 
περίπτωση ύπαρξης ορίου απαλλαγής ασφάλισης, δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 
των 500€». Σε περίπτωση μικτής ασφάλειας, ήτοι κάλυψη ιδίων ζημιών, συμφωνείται 
η ασφάλιση των οχημάτων ως εξής: μικτή ασφάλεια με μερική απαλλαγή ευθύνης 
ζημιών στο ποσό που θα ορίσετε στην προσφορά σας, με ανώτατο όριο τα 500€. Οι 
ασφαλιστικές καλύψεις να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, αλλά όχι περιοριστικά, 
καλύψεις για: (α) αστική ευθύνη προς τρίτους για θάνατο και σωματικές βλάβες, (β) 
υλικές ζημιές μέχρι το ελάχιστο από την Ελληνική νομοθεσία οριζόμενο ποσό, (γ) 
ασφάλεια οδηγού και επιβαινόντων, (δ) οδική βοήθεια, (ε) θραύση κρυστάλλων, (ζ) 
ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, (η) νομική προστασία. 
 

4. Ερώτηση: Παρακαλώ  επιβεβαιώστε μας ότι δεν θελετε να παράσχουμε 
πληροφορίες στο ΤΕΥΔ σχετικές με τις υπό :Β.Οικονομική και Χρηματοοικονομική 
επάρκεια μας καθότι δεν εχουν προσδοιοριστεί στην Διακήρυξη (σελ 70) 
Απάντηση: Όσον αφορά στη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), επισημαίνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν υποχρεούται να 
συμπληρώσει τα πεδία “ΜΕΡΟΣ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ” (ενότητα Β του παρόντος 
μέρους), καθότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν έχει προσδιορίσει σχετικά κριτήρια στην 
υπ’αρ.79/2020 διακήρυξη. 
 

5. Ερώτηση: Παρακαλώ  επιβεβαιώστε μας ότι δεν θελετε να παράσχουμε 
πληροφορίες στο ΤΕΥΔ σχετικές με την υπό :Γ Τεχνική και και επαγγελματική 
Ικανότητα καθότι δεν εχουν προσδοιοριστεί στην Διακήρυξη (σελ. 72) 
Απάντηση: Όσον αφορά στη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), επισημαίνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν υποχρεούται να 
συμπληρώσει τα πεδία “ΜΕΡΟΣ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ” (ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους), καθότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν έχει προσδιορίσει σχετικά κριτήρια στην 
υπ’αρ.79/2020 διακήρυξη. 
 

6. Ερώτηση: Παρακαλώ  επιβεβαιώστε μας ότι δεν θελετε να παράσχουμε 
πληροφορίες στο ΤΕΥΔ στο μέρος 5 (σελ 78) καθότι δεν εχουν προσδοιοριστεί 
κριτήρια στην Διακήρυξη 
Απάντηση: Όσον αφορά στη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), επισημαίνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας δεν υποχρεούται να 
συμπληρώσει τα πεδία “ΜΕΡΟΣ 5: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ 
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ”, καθότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν έχει 
προσδιορίσει σχετικά κριτήρια στην υπ’αρ.79/2020 διακήρυξη. 
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7. Ερώτηση: Στο τεύχος Διακήρυξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  με αριθμό Πρωτοκόλλου 
12122 Α/Α 79/2020 (σελ 2) αναφέρεται το κριτήριο κατακύρωσης ότι ορίζεται ως η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάση 
τιμής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  ενώ στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
δεν υπάρχει πεδίο καταχώρησης κόστους συνολικής προσφοράς παρά μόνο πεδίο 
για την τιμή μονάδας/ανά όχημα για τρία (3) οχήματα* και όχι για τέσσερα (4) ως 
ζητάει η διακήρυξη, χωρίς να προσδιορίζεται αν θελετε ημερήσιο, μηνιαίο ή της 
συνολικης περιόδου τιμή το οποίο συνάδει με το προαπαιτούμενο κριτήριο του 
διαγωνισμού αλλά καθότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη ημερομηνία διάρκεια σύμβασης 
δεν μπορεί να υπολογισθεί.  
*ενός (1) οχήματος τύπου VAN εννέα (9) θέσεων με κινητήρα βενζίνης, 
ενός (1) οχήματος τύπου VAN εννέα (9) θέσεων με κινητήρα πετρελαίου 
ενός (1) οχήματος τύπου VAN Cargo με κινητήρα πετρελαίου 
Απάντηση: Δεν υφίσταται ανάλογο πεδίο καταχώρησης του συνολικού κόστους, 
καθότι αυτό θα υπολογισθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των 
προσφορών κατά τη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης αυτών. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιλογή του τέταρτου οχήματος θα υπολογιστεί ανά 
προσφοροδότη βάσει της δοθείσας συνάρτησης, η συγκριτική αξιολόγηση του 
συνολικού κόστους των τεσσάρων οχημάτων μεταξύ των προσφοροδοτών θα γίνει 
ακολούθως από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
Αναφορικά με το κόστος, παρακαλείσθε θερμά όπως αναφέρετε το μηνιαίο 
μίσθωμα. 
 

8. Ερώτηση: Η σύμβαση Παράρτημα V και το υπόδειγμα της οικονομικής  αναγράφουν 
τη μίσθωση τριων 3 οχήματων προς μίσθωση ενώ η διακηρυξη αναφέρει τέσσερα. 
Για την αποφυγή παραφρασεων παρακαλώ πολύ ενημερωστε μας πόσα οχήματα 
θέλετε για ποιο χρονικό διάστημα πόσες μέρες για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε 
τις τιμές μας. 
Απάντηση: Το υπόδειγμα περιλαμβάνει την αναφορά του μισθώματος για τα τρία (3) 
οχήματα, καθώς η επιλογή του τέταρτου θα γίνει βάσει της συνάρτησης. 
Αναφορικά με το διάστημα, αναφέρονται όλα ευκρινώς στη διακήρυξη σε ποικίλα 
σημεία. Επιγραμματικά, η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έως 31-12-2020, με 
δυνατότητα παράτασης έως 31-08-2021. 

Η Πρόεδρος της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

 

 

Ανδρεαδέλλη Βασιλική 
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