Αθήνα, 21.08.2014
Α.Π. 8090 /14
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων
σεων επί της διακήρυξης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ σχετικά με τον ανοικτό
νοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό
για την επιλογή αναδόχου, για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Εκθεμάτων
(θαλάσσια μεταφορά) στη Διεθνή Έκθεση BIG 5 SHOW DUBAI 2014, η οποία θα λάβει χώρα στο Ντουμπάι
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς
προσφοράς.
Στο πλαίσιο της παραπάνω διακήρυξης και αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν, διευκρινίζουμε
τα κάτωθι:
 Ο αριθμός των Εκθετών που θα λάβουν μέρος στη Διεθνή Έκθεση BIG 5 SHOW DUBAI 2014, η
οποία θα λάβει χώρα στο Ντουμπάι από 17 – 20.11.2014, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 42.
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην Οικονομική Προσφορά του μόνο τα έξοδα που
άπτονται της προσωρινής εισαγωγής των εκθεμάτων στη χώρα προορισμού. Οι φόροι και δασμοί
οι οποίοι θα προκύψουν
οκύψουν για την τελική εισαγωγή εκθεμάτων από πώληση αυτών κατά τη διάρκεια
της Έκθεσης από τις συμμετέχουσες εταιρίες, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τις
συμμετέχουσες εταιρίες,, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τους καταβάλουν στις αρμόδιες
τελωνειακές υπηρεσίες της Έκθεσης με μέριμνα του συνεργάτη – διαμεταφορέα του Αναδόχου.
 Ο Ανάδοχος, εφόσον κρίνει ότι η συσκευασία των εκθεμάτων προς μεταφορά
με
δεν είναι η
ενδεδειγμένη, ενημερώνει και υποδεικνύει εγγράφως στη συμμετέχουσα εταιρία-Εκθέτη
εταιρία
την
ενδεδειγμένη
νη συσκευασία. Η εταιρεία-Εκθέτης
Εκθέτης οφείλει να αναλάβει την ανασυσκευσία με δικά της
έξοδα και δαπάνες. Εάν η εταιρία
εταιρία-Εκθέτης δεν συμμορφωθεί εντός εύλογου χρόνου,
χρόνου λαμβάνοντας
υπόψη και τις προθεσμίες για την έγκαιρη μεταφορά των εκθεμάτων, ο Ανάδοχος ενημερώνει
σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή και τα εκθέματα μεταφέρονται ως έχουν, με ευθύνη της εταιρίαςεταιρίας
Εκθέτη,, η οποία συμπληρώνει για αυτό οικεία Υπεύθυνη δήλωση. Η ανωτέρω ευθύνη καλύπτει τις
ζημίες,, θετικές και αποθετικές, που ενδέχεται να προκύψουν λόγω μη ενδεδειγμένης
ενδ
συσκευασίας, τόσο στα ίδια τα εκθέματα της εν λόγω εταιρείας, όσο και στα παρακείμενα
στοιβαγμένα εκθέματα άλλων εκθετών, αλλά και στο μέσο μεταφοράς. Η εταιρεία-Εκθέτης
εταιρεία
δεν
ευθύνεται για ζητήματα που άπτονται της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου και δεν σχετίζονται
με ούτε απορρέουν από την ελαττωματική συσκευασία των εκθεμάτων
εκθεμάτων,, για τα οποία υπεύθυνος
παραμένει ο Ανάδοχος.
 Αναφορικά με τη θέση ποινικών ρητρών του αρθ. 5 του σχεδίου σύμβασης, διευκρινίζεται ότι
τίθενται δύο κατηγορίες: πρώτον οι υπαίτιες παραβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την μη
έγκαιρη παράδοση των εκθεμάτων κατά τον προβλεπόμενο χρόνο στα STAND, για τις οποίες
επιφυλάσσεται ποινική ρήτρα ύψους 20.000 Ευρώ και, δεύτερον, οι υπαίτιες
υπ
παραβάσεις οι
οποίες πέρα της καθυστέρησης
καθυστέρησης, που καλύπτεται κατά τα ανωτέρω, μπορεί να προξενήσουν
προξενήσ
ζημία
στην Αναθέτουσα Αρχή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, «κάθε άλλη παράβαση» μπορεί να
χαρακτηριστεί η πλημμελής μεταφορά των εκθεμάτων εντός του εκθεσιακού χώρου (πτώση κατά
την εκφόρτωση), η οποία μπορεί να προξενήσει καταστροφή του συνόλου ή μέρους των
εκθεμάτων, η πλημμελής στοιβασία, η μη τήρηση των όρων ασφαλείας του φορτίου πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά τον πλου, η έλλειψη επικοινωνίας με τους
ους εκθέτες ως προς την παραλαβή ή την
παράδοση κ.α.
Γεώργιος Φιλιόπουλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος
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