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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν  σχετικά με τους γενικούς όρους  της 

διακήρυξης ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ TED 047, για την προμήθεια ενός προγραμματιστή 

λειτουργειών των TRANSTAINER 

  

 

Αναφορικά με τον εν θέματι διαγωνισμό, παρατίθενται απαντήσεις – διευκρινίσεις σε ερωτήματα που 

υποβλήθηκαν επί των όρων της σχετικής διακήρυξης: 

 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ 

Στην παράγραφο 13.7 που αναφέρεται στις λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου δεν αναφέρεται σαφώς αν 

οι αναφερόμενες ευθύνες του περιορίζονται στις άμεσες και θετικές ζημιές ή εκτείνονται και σε έμμεσες / 

αποθετικές? Παρακαλούμε για διευκρίνιση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δεν υπάρχει περιορισμός της ευθύνης του αναδόχου 

2. ΕΡΩΤΗΣΗ 

Επίσης, υπάρχει περιορισμός του ύψους της ευθύνης του αναδόχου (συνήθως εκφράζεται σε ποσοστό επί 

του συμβατικού τιμήματος)? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η ευθύνη του αναδόχου, περιορίζεται στο εκατό τοις εκατό (100%) της συνολικής τιμής της σύμβασης, 

εκτός από την περίπτωση δόλου, βαρείας αμέλειας, θανάτου ή σωματικού τραυματισμού. 

3. ΕΡΩΤΗΣΗ 

2.1.3 Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψης «Γενικής 

Αστικής Ευθύνης Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών» Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης της Γενικής 

Αστικής Ευθύνης για το σύνολο των καλύψεων ανέρχεται σε τουλάχιστον διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(250.000,00 €)" 

Τι χρονική διάρκεια πρέπει να έχει το συμβόλαιο κάλυψης ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Κατά το στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσκομίσουν  επιστολή ή 

δήλωση Ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία θα αναφέρεται ότι αναλαμβάνει να παράσχει για λογαριασμό 

του αναδόχου τις απαιτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις, σύμφωνα με τη διακήρυξη.  

Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης θα ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 

οριστική παραλαβή του έργου. Αν υπάρξει παράταση παραλαβής, αντίστοιχα θα παρατείνεται και η διάρκεια 

της ασφαλιστικής κάλυψης. 

4. ΕΡΩΤΗΣΗ 

σελ 15"Πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση/εκπαίδευση διάρκειας 5 ημερών σε ομάδα τεχνικών 
μετά από έγγραφη αποστολή της Ο.Λ.Θ Α.Ε στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών των ηλεκτρονικών 
συστημάτων PLC....." Ποιές εγκαταστάσεις εννοούνται ? Του κατασκευαστού (πχ Siemens), ο οποίος έχει 
εγκαταστάσεις Αθήνα / Θεσσαλονίκη / Γερμανία, ή του αναδόχου, ο οποίος θα είναι ο μελετητής και 
κατασκευαστής του συστήματος ? 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5.2 -Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγων για PLC, των τεχνικών όρων της 
διακήρυξης, θα γίνει: «Πλήρης θεωρητική και πρακτική κατάρτιση/εκπαίδευση διάρκειας 5 ημερών σε 
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ομάδα τεχνικών μετά από έγγραφη αποστολή της Ο.Λ.Θ Α.Ε στις εγκαταστάσεις των κατασκευαστών των 
ηλεκτρονικών συστημάτων PLC πριν από την αποστολή του εξοπλισμού. Όλες οι δαπάνες για την 
κατάρτιση / εκπαίδευση αυτή (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής, της 
διατροφής, κλπ.) θα αναληφθούν από τον επιτυχόντα ανάδοχο». 
5. ΕΡΩΤΗΣΗ 

σελ 5"Αναλυτική και σαφή τεχνική περιγραφή (στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα)..." 
σελ 6"Όλα τα στοιχεία των προσφορών θα συντάσσονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική 
γλώσσα......" 
Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε ότι ισχύει η δεύτερη πρόταση (κατά το σύνηθες). 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Διευκρινίζεται ότι η τεχνική περιγραφή της προσφοράς θα είναι στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Όλα 
τα υπόλοιπα στοιχεία των προσφορών θα συντάσσονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. 
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