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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ 27/08/2012 

 

Στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί προαιρετική 

επιτόπια επίσκεψη στις 27/08/2012 στις 10:30 τοπική ώρα. 

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν το κτίριο του Cedefop και πιο συγκεκριμένα τις 

επιφάνειες που θα χρωματιστούν. 

Οι επισκέπτες έθεσαν κάποιες ερωτήσεις.  Δείτε παρακάτω τις ερωτήσεις και αντίστοιχα τις 

απαντήσεις του Cedefop.  Υπενθυμίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής περαιτέρω 

αιτημάτων για διευκρινίσεις είναι η 06/09/2012. 

 

1
η
 Ερώτηση   

Μπορούν οι υποψήφιοι να κάνουν προσφορά ακριβότερη των 70000 Ευρώ? 

Απάντηση 

Ναι, δεδομένου ότι τα 70000 Ευρώ είναι εκτιμώμενη δαπάνη όπως αναφέρεται και στο σημείο 

1.6 των εγγράφων του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους επίσης τα 

εξής δύο σημεία, 

α) το κριτήριο ανάθεσης, που είναι η χαμηλότερη τιμή όπως αναφέρεται στο σημείο 

I.V.2.1) του παραρτήματος Β - Προκήρυξη Σύμβασης  

β)  την παράγραφο 6.1 – Οικονομική Αξιολόγηση στη σελ. 22, όπου αναφέρεται πώς θα 

αξιολογηθούν με ιδιαίτερη διαδικασία (και με το ενδεχόμενο απόρριψης) οι προσφορές 

που θα κριθούν υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές. 

Επιπλέον ενημερώθηκαν οι υποψήφιοι ότι θα ανακοινωθούν οι τιμές κατά την 

αποσφράγιση των προσφορών (βλέπε Διευκρίνιση – Επισήμανση του Cedefop).  
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2
η
 Ερώτηση 

Τα νομαρχιακά πτυχία (εμπειροτεχνών), που δίδονται βάσει της επαγγελματικής εμπειρίας, είναι 

αποδεκτά?  

Απάντηση 

Η απάντηση είναι όχι. Στο σημείο 4.2.2 των εγγράφων του διαγωνισμού είναι σαφές ότι είναι 

απαραίτητη η συμμετοχή υπεύθυνου μηχανικού ή υπομηχανικού, με το αντίστοιχο πτυχίο 

ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης.   

 

3
η
 Ερώτηση 

Πόσο είναι το εσωτερικό ύψος των ορόφων; 

Απάντηση 

Το μέσο ύψος ορόφου είναι 3.60μ.   

 

4
η
 Ερώτηση 

Θα βαφούν τα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου; 

Απάντηση 

Όχι, οι βαφές των εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου καθώς και τα κινητά τεμάχια 

αλουμινίου των εξωτερικών περσίδων σκίασης, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

σύμβασης. 

 

5
η
 Ερώτηση 

Θα γίνει τελική καταμέτρηση επιφανειών από τον ανάδοχο προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ορθότητα των επιμετρήσεων; 

Απάντηση 

Όχι, δεδομένου ότι οι συνολικές επιμετρήσεις, όπως φαίνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, 

έγιναν με τον ενδεδειγμένο τρόπο από πλευράς Cedefop, έχοντας υπολογίσει και ένα περιθώριο 

για επιπλέον αφανείς εργασίες.   

 


