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Θέμα: Διευκρινίσεις επί του τεύχους της υπ’ αρ. πρωτ. 266/26.03.2013 Διακήρυξης Ανοικτού
Διεθνούς Διαγωνισμού
Σχετ.: τα έγγραφα των εταιριών της 23/4/2013 (υπ’ αριθ. 364 και 366 του Φ.Δ.) προς το Φορέα
Διαχείρισης.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά στο τεύχος της υπ’ αρ. πρωτ. 266/26.03.2013
Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Α/Α

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεν
υπάρχει κώλυμα εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σχετικά με
την αναφορά της ημερομηνίας 8η Μαΐου 2013 στην
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, εφόσον στη
συνέχεια αναφέρεται «ή της μετ’ αυτήν νέας
ημερομηνίας…»

Δεν υφίσταται κώλυμα σχετικά με την
αναφορά
στην
εγγυητική
επιστολή
συμμετοχής της παρ. 9.1 της Διακήρυξης, της
ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013, ως ημερομηνίας
διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία
αναβλήθηκε για τις 13 Μαΐου 2013 σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 21/22.4.2013 απόφαση του
Διοικητικού
Συμβουλίου
του
Φορέα
Διαχείρισης.
Στα πλαίσια αυτά εφιστούμε την προσοχή
των ενδιαφερομένων στην ημερομηνία λήξης
της ισχύος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
σύμφωνα με τα άρθρα 9.1 και 11 της
Διακήρυξης.
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Σύμφωνα με το τεύχος της διακήρυξης, η παροχή των Δεν απαιτείται η αναφορά του τίτλου της
υπηρεσιών της πράξης «Προστασία και διατήρηση Πράξης «Προστασία και διατήρηση της

Ευρωπαϊκή
Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013»
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
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της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού», διαιρείται σε επιμέρους
τμήματα 1-9. Στο άρθρο 14 «Τρόπος σύνταξης
προσφορών»
αναφέρεται
ότι
«Ο
ενιαίος
σφραγισμένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει
τις παρακάτω ενδείξεις:… Ανοικτός Διεθνής
Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου των
υπηρεσιών: 1ο Τμήμα: …». Παρακαλούμε όπως μας
γνωστοποιήσετε, εάν στον τίτλο της υπηρεσίας
πρέπει να αναφέρεται και ο τίτλος της πράξης
«Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» και όχι
μόνο ο τίτλος των επιμέρους τμημάτων 1-9.

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» στον φάκελο της
Προσφοράς ούτε στους υποφακέλους αυτής
σύμφωνα με το άρ. 14 της Διακήρυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9.2 του τεύχους της
διακήρυξης «Δικαιολογητικά συμμετοχής φυσικών ή
νομικών προσώπων», στην παράγραφο 6.δ
αναφέρεται ότι πρέπει να προσκομισθεί από τους
Προσφέροντες
«Αντίγραφο
ή
απόσπασμα
ισολογισμών ή άλλο έγγραφο ισοδύναμης
αποδεικτικής ισχύος ή σε περίπτωση που αυτά δεν
μπορούν να προσκομιστούν, υπεύθυνη δήλωση του
Προσφέροντος με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής περί του συνολικού ύψους του κύκλου
εργασιών του Προσφέροντος κατά τις τρεις (3)
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις». Δεδομένου ότι σύμφωνα με
την Ελληνική Νομοθεσία, οι Ανώνυμες εταιρείες
υποχρεούνται να υποβάλλουν τις οικονομικές
καταστάσεις μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου
έτους, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε εάν
μπορούν να υποβληθούν ισολογισμοί των ετών 2009,
2010 και 2011.

Στην περίπτωση Υποψηφίων για τους
οποίους
απαιτείται
η
δημοσίευση
ισολογισμών από τη νομοθεσία της χώρας,
όπου είναι εγκατεστημένοι, κι εφόσον για την
τελευταία πριν το έτος του διαγωνισμού
οικονομική χρήση, δεν έχει γίνει τέτοια
δημοσίευση μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς λόγω μη παρέλευσης της
σχετικής νόμιμης προθεσμίας, μπορούν να
υποβάλλονται ισολογισμοί ή αποσπάσματα
ισολογισμών των αμέσως προηγούμενων
τριών (3) οικονομικών χρήσεων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση

Μαρία Αναγνωστοπούλου
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
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