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1. Παρακαλώ διευκρινίστε μου, εάν μια εταιρεία δεν έχει δημοσιευμένο ισολογισμό για τη χρήση
2016, τι πρέπει να υποβάλλει.
Απ: Σύμφωνα με τον όρο της διακήρυξης ΙΙ.Β.4.2.5 προσκομίζουν "...σε περίπτωση
μη δημοσίευσης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων
Φορολογικών Δηλώσεων, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου
κύκλου εργασιών της επιχείρησης στο αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης (μέσος
ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών στη πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων), κατά
μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 του
ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης".
2. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, εάν για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό, είναι
έγκυρες οι ηλεκτρονικές υπογραφές των μελών του Δ.Σ., όπως αυτές αναφέρονται στην
σελίδα 23 / Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις.
Απ: Ο εν λόγω διαγωνισμός δεν είναι ηλεκτρονικός και ως εκ τούτου το ΤΕΥΔ θα
πρέπει να έχει τις φυσικές υπογραφές όλων των φυσικών προσώπων όπως
αναφέρονται στο εδάφιο ε’ του όρου ΙΙ.Γ.3.1 , αφού η υποβολή των προσφορών δεν
θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.
3. Η ευθύνη για την παροχή και την διακίνηση των απαραίτητων για τους ελέγχους
δοκιμαστικών βαρών είναι του αναθέτοντα φορέα ή του αναδόχου;
Απ: Η παροχή και η διακίνηση των απαραίτητων για τους ελέγχους δοκιμαστικών
βαρών είναι ευθύνη του αναθέτοντα φορέα.
4. Τα ποσά που θα συμπληρωθούν στα πεδία του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς
(Πίνακας του παραρτήματος Δ), θα είναι αντίστοιχα το προσφερόμενο τίμημα για το σύνολο
των ελέγχων του 2017 και το σύνολο των ελέγχων του 2018 σύμφωνα με τις λίστες του
παραρτήματος Α. Είναι σωστό;
Απ: Η προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με το Παράρτημα Δ και πρέπει να
συνοδεύεται απαραιτήτως με αναλυτικό τίμημα ανά γερανογέφυρα ανά έτος
σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.Γ.3.2 της διακήρυξης.
5. Σε σχέση με τον τρόπο πληρωμής του αναδόχου, από ότι καταλαβαίνουμε η πληρωμή θα
πραγματοποιείται μετά το τέλος του συνόλου των ετησίων επιθεωρήσεων σύμφωνα με το
παράρτημα Α και την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. Στην
περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν διενεργηθεί ο συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων
του έτους, σύμφωνα με το παράρτημα Α, και εφόσον έχει προσφερθεί τιμή ανά έτος και όχι
ανά επιθεώρηση ο ανάδοχος θα πληρωθεί ή όχι;
Απ: Ο ανάδοχος θα πληρωθεί για όσες πιστοποιήσεις διενεργήσει εντός του έτους
σύμφωνα με τη διακήρυξη λαμβανομένων υπόψη και των όρων ΙΙ.Η.3 και ΙΙ.Η.4- και
σύμφωνα με την αξία έκαστης των υπηρεσιών όπως θα φαίνεται από την οικονομική
προσφορά του, αφού παραδώσει αντίστοιχο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας ή το
όποιο πόρισμα ελέγχου.
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Ένα σημείο ακόμα που χρήζει διευκρίνησης είναι η έννοια της οριστικής παραλαβής.
Τι σημαίνει «οριστική παραλαβή»; Σημαίνει ότι πρέπει να παραληφθεί πιστοποιητικό ή
μπορεί να παραληφθεί και έκθεση με παρατηρήσεις προς αποκατάσταση;
Εάν παραδείγματος χάρη, ένα μηχάνημα που βάσει του παραρτήματος Α θα έπρεπε να
πιστοποιηθεί εντός του 2017 παρουσιάζει προβλήματα και δεν πιστοποιείται εντός του έτους
θεωρείται ότι η υπηρεσία του αναδόχου έχει παρασχεθεί ή όχι;
Απ: Εάν υπάρχουν ευρήματα που εμποδίζουν την έκδοση του πιστοποιητικού, θα
πρέπει ο ανάδοχος εντός 45 ημερολογιακών ημερών να προβεί σε επανέλεγχο και
έκδοση του πιστοποιητικού. Αν λοιπόν ο λόγος που ο ανάδοχος δεν δύναται να
πιστοποιήσει (στον επανέλεγχο) την όποια γερανογέφυρα, είναι ευθύνη ΕΑΒ ΑΕ
(δηλαδή δεν αποκαταστάθηκαν οι παρατηρήσεις) τότε θα ο ανάδοχος θα πληρωθεί
κανονικά ασχέτως της έκδοσης ή μη του σχετικού πιστοποιητικού.
6. Στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΕΑΒ» , παράγραφο
4.2 που αφορά στην εμπειρία του φορέα ελέγχου απαιτείται υποβολή καταλόγου συναφών
εργασιών της τελευταίας τριετίας και βεβαίωση του κυρίου του έργου για την καλή και
εμπρόθεσμη παράδοση του έργου.
Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη παράδοση του έργου πρέπει να υποβληθεί για όλα
τα έργα που θα συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο ή είναι αρκετό να υποβληθεί για κάποιο
ή κάποια από αυτά;
Απ: Η απόδειξη της απαίτησης αυτής γίνεται με την συμπλήρωση της παραγράφου
ΜΕΡΟΣ IV.Γ.1.β του ΤΕΥΔ (Παράρτημα Γ) (σας παραπέμπουμε και στην υποσημείωση
υπ΄αριθμ.40 στη σελ.26 του ΤΕΥΔ) και την προσκόμιση των αντίστοιχων
πιστοποιητικών ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης εργασιών όπως ορίζει ο όρος 4.2
του Παραρτήματος Β της διακήρυξης.
7. Τα πεδία της υπεύθυνης δήλωσης που δεν μας αφορούν, απαντούμε με «Δ/Α» ή το
αφήνουμε ασυμπλήρωτο;
Απ: Δεν συμπληρώνεται
8. Καθώς το πλήθος των ελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων που διενεργεί η εταιρία μας
ετησίως είναι πολύ μεγάλος, αρκεί να παραθέσουμε στα κριτήρια επιλογής στο σημείο Γ.1.β)
της ΤΕΥΔ μόνο αρκετό πλήθος που να καλύπτει το 1/3 του προϋπολογισμού της σύμβασης;
Απ: Όπως ρητά αναφέρει το εν λόγω σημείο, οι προσφερόμενοι θα αναφέρουν τις
«κυριότερες υπηρεσίες» πιστοποίησης γερανογεφύρων κατά την κρίση τους. Για
όσες θα συμπεριλάβουν στον κατάλογο, σύμφωνα με την υποσημείωση υπ΄αριθμ.40
στη σελ.26 του ΤΕΥΔ σχετικά με την συμπλήρωση της παραγράφου ΜΕΡΟΣ IV.Γ.1.β
αυτού «Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να
περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή
υπηρεσίες».
Καμία σχέση με την απόδειξη της οικονομικής ικανότητας της παρ. ΙΙ.Β.3.(γ) σε
περίπτωση μη δημοσίευσης ισολογισμών.
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9. Στα κριτήρια επιλογής στο μέρος Γ. της ΤΕΥΔ,
a. Στο σημείο 2, συμπληρώνουμε απλά ότι υπάρχει κατάλογος ελεγκτών ή παραθέτουμε τα
ονόματα; Επειδή οι ελεγκτές μας καλύπτουν και άλλα μέρη της Ελλάδος, αρκούν τα ονόματα
όσων θα χρειαστεί να παραστούν στον έλεγχο;
Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που αναφέρεται το σημείο αυτό για τη συμπλήρωση του
πίνακα;
Απ: Συμπληρώνεται απλά ότι υπάρχει κατάλογος ελεγκτών.
Σχετικός κατάλογος θα κατατεθεί από τον μειοδότη - ανάδοχο.
b. Στο σημείο 3, αναφέρεστε σε όργανα μέτρησης;
Απ: Να συμπληρωθεί ο τεχνικός εξοπλισμός, τα μέτρα διασφάλισης ποιότητας και τα
μέσα μελέτης και έρευνας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχου Ανυψωτικών
Μηχανημάτων και τους κανόνες της επιστήμης τους.
c. Συμπληρώνουμε τα σημεία 1.α, 4, 5, 7, 11 και 12; Θεωρούμε ότι δεν μας αφορούν.
Απ: Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ.
Επίσης για το σημείο 7 σας παραπέμπουμε στη διακήρυξη όρο ΙΙΙ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
παράγραφος 8.
d. Στο σημείο 6, αρκεί η δήλωση του τίτλου σπουδών των επιθεωρητών μόνο;
Απ: Η διακήρυξη απαιτεί σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.Β.1.1.β οι ελεγκτές μηχανικοί να
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού
Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Άρα χρειάζεται για κάθε ελεγκτή ο τίτλος
σπουδών (μηχανικός) και το επαγγελματικό προσόν ότι ικανοποιεί τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Ελέγχου Ανυψωτικών
Μηχανημάτων.
10.
Στο σημείο 4.2.5 σχετικά με τους ισολογισμούς των τελευταίων τριών ετών, παραθέτετε
επιλογή για υποβολή φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση που δεν έχει δημοσιευθεί
κάποιος ισολογισμός. Από τις φορολογικές δηλώσεις ή τους ισολογισμούς δεν προκύπτει
ανάλυση ανά αντικείμενο της εταιρίας. Η εταιρία ασχολείται με άνω των 50 διαφορετικών
υπηρεσιών. Εναλλακτικά αν καταθέσουμε ισοζύγιο για τα έτη όπου φαίνεται ο κύκλος
εργασιών ανά αντικείμενο, σας ικανοποιεί; Αν όχι, τι άλλο πρέπει να καταθέσουμε
συμπληρωματικά των ισολογισμών ή των δηλώσεων ώστε να φαίνεται ο κύκλος εργασιών
για τα ανυψωτικά μηχανήματα; Σας αρκεί μια δήλωση;
Απ: Η απόδειξη της οικονομικής ικανότητας της παρ. ΙΙ.Β.3(γ) θα γίνει όπως ρητά
αναφέρει ο όρος ΙΙ.Β.4.2.5. Επιπροσθέτως ζητείται ισοζύγιο όπου φαίνεται ο κύκλος
εργασιών για το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
11.
Το ΤΕΥΔ πρέπει να υπογραφεί από το σύνολο των μελών του ΔΣ εταιρείας η οποία είναι
της μορφής Α.Ε.;
Απ: Σύμφωνα με το εδάφιο ε’ του όρου ΙΙ.Γ.3.1 υπογράφουν όχι μόνο όλα τα μέλη του
ΔΣ αλλά και όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι κλπ.
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12.
Η Τεχνική προσφορά (διακήρυξη σελ 11, 3. Περιεχόμενο προσφορών, 3.1.β) Τεχνική
προσφορά) έτσι όπως ζητείται, θεωρείται υπεύθυνη δήλωση ή πρέπει να γίνει ξεχωριστή
υπεύθυνη δήλωση;
Απ: Η εν λόγω δήλωση με το συγκεκριμένο περιεχόμενο μπορεί να ενσωματωθεί στο
κείμενο της Τεχνικής Προσφοράς ή σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη.
13.
Ενώ η οικονομική προσφορά ζητείται να είναι σε τιμή ανά μονάδα (σελ 11), στο
παράρτημα Β «Τεχνική Προδιαγραφή» ζητείται η συνολική κατ’ αποκοπή τιμή. Αυτές οι δύο
απαιτήσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν, όμως το υπόδειγμα που δίνεται ως παράρτημα
Δ, δεν προσφέρεται για τέτοια μορφή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλο
πίνακα για την προσφορά;
Απ: Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη απάντηση η προσφορά θα υποβληθεί
σύμφωνα με το Παράρτημα Δ και πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό τίμημα ανά
γερανογέφυρα σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.Γ.3.2 της διακήρυξης.
«Η οικονομική προσφορά ανά έτος του συμμετέχοντος, δηλαδή η προσφερόμενη
τιμή, θα αναλύεται στην αξία παροχής έκαστης των υπηρεσιών (πιστοποίησης) που
περιγράφονται στα παραρτήματα «Α» & «Β», για την χρονική περίοδο των δύο (2)
ετών, καταλήγοντας στο συνολικό τίμημα, το οποίο και θα αποτελεί το άθροισμα
αυτών».
14.
Η δήλωση η οποία ζητείται «επί ποινή απαραδέκτου» μαζί με την οικονομική προσφορά
είναι της μορφής υπεύθυνης δήλωσης; Χρειάζεται επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής;
Απ: Δεν χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.
15.
Στο ΤΕΥΔ, Μέρος IV, Τμήμα Γ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στο πεδίο 1β
ζητείται να αναφερθούν υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί, με τα εξής στοιχεία: Περιγραφήποσό-ημερομηνία-παραλήπτης. Αυτό καλύπτει την απαίτηση που αναφέρεται στο
Παράρτημα Β, για την εμπειρία του φορέα;
Απ: Καλύπτει την απαίτηση του όρου 4.2 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης.
16.
Σχετικά με την προαναφερθείσα εμπειρία (παράρτημα Β, παρ.4.2), η απαίτηση για
βεβαίωση του κυρίου του έργου, πώς μπορεί να υλοποιηθεί, όταν αναφερόμαστε σε δεκάδες
ή εκατοντάδες, αντίστοιχες αναφορές;
Απ: Σε συνδυασμό με την ανωτέρω απάντηση (5) όπως ρητά αναφέρει το εν λόγω
σημείο, θα αναφερθούν οι «κυριότερες υπηρεσίες» πιστοποίησης γερανογεφυρών
κατά την κρίση σας. Για όσες θα συμπεριλάβουν στον κατάλογο, σύμφωνα με την
υποσημείωση υπ΄αριθμ.40 στη σελ.26 του ΤΕΥΔ σχετικά με την συμπλήρωση της
παραγράφου ΜΕΡΟΣ IV.Γ.1.β αυτού «Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες
και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες
για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες».
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17.
Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία ΕΣΥΔ – ΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ 10-10-2013 ο
ελάχιστος χρόνος που απαιτείται από Φορέα ελέγχων για τη διενέργεια ελέγχου σε
ανυψωτικό μηχάνημα όπως αυτά που περιέχονται στη λίστα σας είναι 1,5 ώρες ανά
μηχάνημα σε έλεγχο τύπου Α και 1,0 ώρα ανά μηχάνημα σε έλεγχο τύπου Β. Με το
παραπάνω δεδομένο ως απαιτούμενο,
Μπορούμε να υπολογίζουμε ότι θα υπάρχει η συνεργασία σας για διεξαγωγή ανάμεσα σε 3
τουλάχιστον, έως 5 το μέγιστο, ελέγχους ανά επίσκεψη από επιθεωρητή μας;
Ναι θα υπάρχει συνεργασία για διεξαγωγή 3 έως 5 το μέγιστο, ελέγχους ανά
επίσκεψη.
Για επίσκεψη επιθεωρητή σε Σαββατοκύριακο ανάμεσα από 07:30 το πρωί έως τις 10:00 το
βράδυ μπορούμε να υπολογίζουμε ότι θα υπάρχει η συνεργασία σας για διεξαγωγή ανάμεσα
σε 3 τουλάχιστον, έως 5 το μέγιστο, ελέγχους ανά βάρδια εργασίας σας, από επιθεωρητή
μας;
Απ: Ναι θα υπάρχει συνεργασία για διεξαγωγή 3 έως 5 το μέγιστο, ελέγχους ανά
επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης.
Μπορούμε να στείλουμε ταυτόχρονα π.χ. δύο επιθεωρητές και να υλοποιηθούν ανεξάρτητα
έλεγχο ο καθένας σε μηχανήματα με την απαιτούμενη συνδρομή σας;
Απ: Όχι δεν είναι δυνατόν.
18.
Οι ακριβείς ημερομηνίες των επισκέψεων για ελέγχους, σύμφωνα με την προκήρυξη,
θα προσδιορίζονται από εσάς, από τον φορέα πιστοποίησης, ή θα γίνεται κατόπιν
συνεννόησης των αμφότερων μερών;
Κατόπιν συνεννόησης των αμφότερων μερών.
19.
Μπορείτε να μας αναφέρεται από το 50% των ελέγχων που προβλέπεται από την
προκήρυξη να διεξαχθούν Σαββατοκύριακο, ποιο ποσοστό θα αφορά σε Σάββατο και ποιο
σε Κυριακή;
Απ: Δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τώρα.
20.
Η διαθεσιμότητα των προβλεπόμενων βαρών για τον έλεγχο των δοκιμών ανυψωτικού
με φορτία (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186Β/2003) θα είναι με ευθύνη και μέριμνα δική σας;
Απ: Μάλιστα είναι ευθύνη ΕΑΒ.
21.
Θα παρέχεται το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων των
ανυψωτικών μηχανημάτων, για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση π.χ. του μηχανισμού
υπερφόρτωσης;
Απ: ΝΑΙ Θα παρέχεται το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό από την ΕΑΒ.
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