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ΕΡΩΤΗMATA ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ 

1.“Στη σελίδα 31 αναφέρεται η ενδεχόμενη ανάγκη σε σπάνιες 
περιπτώσεις να ζητηθεί από την ΕΑΒ η χρήση υπαίθριου χώρου για 
την εναπόθεση μεγάλων κιβωτίων ή και εμπορευματοκιβωτίων. 
Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί από την εταιρία 
μας καθώς δε διαθέτουμε αντίστοιχο εξοπλισμό για εκφόρτωση / 
εναπόθεση αυτούσιου container για τόσο σπάνιες περιπτώσεις. 
Αποτελεί το παραπάνω από μόνο του αίτιο αποκλεισμού από το 
Διαγωνισμό;” 

 

Η χρήση υπαίθριου χώρου για την εναπόθεση μεγάλων κιβωτίων ή και εμπορευματοκιβωτίων αφορά 

την εναπόθεση μαζί με το ρυμουλκούμενο και όχι την εκφόρτωση τους και εναπόθεση. Συνεπώς δεν 

χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός. 

2. “Στην σελίδα 33, γίνεται αναφορά (§ 17) στην ύπαρξη 
ψυχόμενου χώρου (όχι όμως ως απαραίτητου). Στην παρούσα 
φάση δε διαθέτουμε τη συγκεκριμένη υποδομή στις 
εγκαταστάσεις μας. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να αναφερθεί αυτός ο 
παράγοντας με κάποιο τρόπο;” 
 

Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη, αυτό αποτελεί κριτήριο επιλογής προαιρετικό, και όχι 
προαπαιτούμενο. 

3.”Στις σελίδες 34-35 (Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς). Δεν μπορεί να υπάρξει συσχέτιση μεταξύ Α & Β, 
καθώς δεν υπάρχουν οι αναλυτικές ποσότητες του έργου. Έστω ότι 
η εταιρία μας δίνει ένα πολύ χαμηλό τίμημα στο Α (π.χ. € 5.000 
ετησίως), αλλά υψηλές μοναδιαίες χρεώσεις στο Β (οι οποίες 
πιθανόν καταλήξουν σε € 15.000 ετησίως). Οι ερωτήσεις μας είναι 
2: 

i)                    Πως θα συγκριθούν οι προσφορές μεταξύ 
υποψηφίων?  

ii)                   Ποιο ποσό τιμολόγησης ισχύει μεταξύ Α και B ?” 
 

Στην σελίδα 32 της διακήρυξης στις τεχνικές προδιαγραφές αναγράφεται ο φόρτος : 
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την χρονική περίοδο ενός έτους (6ος 2017 έως 6ος 2018) 
το πλήθος των παραστατικών που παρελήφθησαν, ήταν 400, το μικτό βάρος των  εμπορευμάτων 
αυτών ανερχόταν στα 15.000 kg, και αυτά ήταν συσκευασμένα 400 κιβώτια 
και παλέτες. 
 
Αναλυτικά το πλήθος των παραστατικών αναγράφεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

α/α 
Κιλά (από 

έως) 
Πλήθος  Εισερχόμενων 

Παραστατικών  
Κολλα 

Εξερχομενα 
παραστατικά  

1 0-10 270 270   

2 10-20 50 63   

3 20-40 26 46   
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4 40-60 12 34   

5 60-110 18 47   

6 100-1000 22 100   

7 1000-3000 2 20   

          

  Σύνολα 400   400 

 
 Όσον αφορά το φόρτο αποθήκευσης σε παλετοημέρες (Ευρωπαλέτες - 1,20μΧ0,80μ) αναλύεται στο 
κατωτέρω πίνακα. 
Παλετοημέρα = ο αριθμός των παλετών που μένουν σε αποθήκευση ανά ημέρα για το σύνολο των 
ημερών του μήνα.        
                      

                                 

 
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της τιμής αναδεικνύεται η προσφορά με το χαμηλότερο 
συνολικό τίμημα καθ ‘ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Γ.4..4.11.  
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4. “Στην σελίδα 35 (4η § από το τέλος της σελίδας) αναφέρεται ότι 
μεταξύ άλλων στο τίμημα της προσφοράς του υποψηφίου 
συμπεριλαμβάνονται «τυχόν έξοδα προστίμων /δασμών…». Πως 
θα μπορούσε ο Ανάδοχος του έργου να αναλάβει την εξόφληση 
προστίμων τα οποία οφείλονται στην ΕΑΒ; Επίσης οι δασμοί σε 
κάθε περίπτωση οφείλονται από την ΕΑΒ. 

Οποιαδήποτε τελωνειακά  πρόστιμα αφορούν τα προϊόντα ιδιοκτησίας ΕΑΒ ή πελατών της που 
διακινούνται στην αποθήκη η εξόφληση τους θα γίνεται από την ΕΑΒ. Τα έξοδα που αφορούν τυχόν 
πρόστιμα για την λειτουργία της αποθήκης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

5. “Τέλος στην σελίδα 35 (τελευταία §) αναφέρεται ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει τον κίνδυνο τυχόν 
ανατιμήσεων, έστω και εάν αυτές προκληθούν από απρόβλεπτη 
μεταβολή συνθηκών. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που προκύψουν 
υπερβολικές ανατιμήσεις όπως για παράδειγμα υψηλή ανατίμηση 
από το Τελωνείο Ελέγχου του διαχειριστικού κόστους της 
αποθήκης αποταμίευσης. “ 

Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.  


