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2Η ΣΕΙΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 865  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΡΩΤΗMATA  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΕΑΒ 

1. «H παράγραφος 2.2.4 προβλέπει ότι: «Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης…... Β. Επιπρόσθετα, οι 
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ταχυδρομικών 
Επιχειρήσεων, που τηρεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.) για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και να διαθέτουν την απαιτούμενη 
άδεια (γενική ή ειδική) παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με το ν. 
4053/2012, όπως ισχύει.».  

Όμως, στην παράγραφο 2.2.8 προβλέπει ότι: «Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον 
αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων». 
 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν οι φορείς, οι οποίοι ασκούν συναφή 
δραστηριότητα, αλλά δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ταχυδρομικών 
Επιχειρήσεων, δικαιούνται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό στηριζόμενοι στις 
ικανότητες άλλου φορέα, που διαθέτει την ανωτέρω ιδιότητα. Σε αρνητική σας 
απάντηση, αντιλαμβάνεστε ότι περιορίζεται υπερβολικά ο αριθμός των δικαιούμενων 
να συμμετάσχουν εταιρειών.» 

 
1.Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4412/2016, η στήριξη 
σε ικανότητες άλλου φορέα επιτρέπεται μόνο όσον 
αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (παρ. 2.2.5) που 
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα 
κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 
75.(παρ. 2.2.6). 
 
Το εν λόγω κριτήριο επιλογής αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.2.4 της διακήρυξης και αφορά κριτήριο 
Καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας. 
 
Ως εκ τούτου η πληρότητα του εν λόγω κριτηρίου δεν 
καλύπτεται μέσω της στήριξης στις ικανότητες άλλου 
φορέα. 
 

2.«H παράγραφος 7 του Παραρτήματος Α προβλέπει ότι: «7. Στις προσφερόμενες τιμές 
θα περιλαμβάνονται και η απαιτούμενη εξωτερική συσκευασία, η οποία είναι 
απαραίτητη για την διακίνηση των φακέλων και δεμάτων, και η οποία θα είναι 

2.Τα διακινούμενα αντικείμενα ορίζονται σαφώς στους 
όρους της διακήρυξης (μικροδέματα και φάκελοι). 
 



 
 

 

 

πρόσθετη της πραγματοποιούμενης από την ΕΑΒ συσκευασίας». 
 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποια ακριβώς θα είναι τα διακινούμενα 
αντικείμενα και ποιες διαστάσεις (ανώτερες και κατώτερες) θα έχουν αυτά, ώστε να 
είναι δυνατή η κατάρτιση ορθής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει και το κόστος 
της εξωτερικής συσκευασίας.» 

Οι διαστάσεις δεν αποτελούν στοιχείο διαμόρφωσης 
της παρούσας οικονομικής προσφοράς, την οποία οι 
διαγωνιζόμενοι, για λόγους αξιολόγησης των 
προσφορών, καλούνται να διαμορφώσουν με βάσει τα 
κιλά. 
 

3.«H παράγραφος 4.3.3 προβλέπει ότι: «Όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες από 
τυχόν ζημίες που θα προκληθούν σε οποιουσδήποτε τρίτους από την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που θα αναλάβει, φέρει αποκλειστικά και μόνον ο Ανάδοχος, ο οποίος 
είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών 
ποινών που θα επιβληθούν στον ίδιο ή στην ΕΑΒ ΑΕ από την αιτία αυτή». 
 
Δεδομένου ότι η Διακήρυξη δεν αναφέρει την υποχρέωση υποβολής ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, ούτε την αξία των μεταφερομένων αντικειμένων, παρακαλώ να 
διευκρινίσετε ποιο το ύψος ή το ανώτερο ποσόν της αποζημίωσης, την οποία ο 
Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει, κατά την ανωτέρω διάταξη της 
Διακήρυξης, προκειμένου να είναι δυνατή η κατάρτιση ορθής προσφοράς.» 

3. Ο όρος αναφέρεται σε τυχόν ζημίες από τον 
Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των συμβατικών 
υπηρεσιών και ισχύουν τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016 και τις γενικές διατάξεις. 
 
Το ποσό αποζημίωσης το οποίο θα απαιτηθεί, 
προκύπτει και από τους επίσημους αναρτημένους 
τιμοκαταλόγους των οικονομικών φορέων, οι οποίοι 
εγκρίνονται από τις πιστοποιημένες προς τούτο αρχές. 

4. «H παράγραφος 2.4.5 προβλέπει ότι: «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται». 
Η δε παράγραφος 5.1.1. προβλέπει ότι: «Η πληρωμή του αναδόχου θα 
πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής αξίας εκάστου 
παραστατικού/ τιμολογίου μεταφοράς, εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση 
του και την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΑΒ». 
Παρακαλώ θα ήθελα να επισημάνω ότι ο συνδυασμός της δέσμευσης της προσφοράς 
για δώδεκα (12) μήνες και η πίστωση των ενενήντα (90) ημερών είναι υπερβολική και 
ασύμφορη για όλες τις εταιρείες του κλάδου μας πράγμα που περιορίζει υπερβολικά 
τον αριθμό των δικαιούμενων συμμετεχουσών εταιρειών.»  

4.Πρόκειται για διαπίστωση κι όχι ερώτημα. Σε κάθε 
περίπτωση δε, οι όροι της διακήρυξης είναι σαφείς. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

Ακριβές Αντίγραφο 
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