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ΑΝΑΦΟΡΑ3

1.

10.5(iv) και
(v),
Παράρτημα
E

ΕΡΩΤΗΜΑ4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Reference is made to the requirement set in Annex E to
the Invitation that said Solemn Declaration needs to be
signed, inter alia, by each person having control in the
Interested Party. Given that the content of such
Declaration, as depicted in the above Annex, seems to
refer to the entity participating in the Tender and is not
relevant to its controlling entity, please clarify which
should be the content of the Solemn Declaration to be
submitted by the person or the entity (through its legal
representative) having control in the Interested Party.

Διευκρινίζεται ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν, άμεσα ή
έμμεσα, τον Ενδιαφερόμενο μέσω της συμμετοχής τους στο
μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του Ενδιαφερόμενου ή της άσκησης των
δικαιωμάτων ψήφου σε αυτόν δεν απαιτείται να υποβάλουν την
Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Ε της Πρόσκλησης.
Τα ανωτέρω δεν παραβλάπτουν το προβλεπόμενο, στον όρο 7.6 της
Πρόσκλησης, δικαίωμα του Ταμείου.

Please also clarify whether same Declaration needs to
be submitted by the indirect shareholders of the
Interested Party as well.

1

Το ελληνικό κείμενο των απαντήσεων επί των τεθέντων ερωτημάτων υπερισχύει του αντίστοιχου στην αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση απόκλισης.
Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν έγγραφο, όροι που εμφανίζονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα στο παρόν έχουν την ίδια έννοια, όπως αυτή τους προσδίδεται
στην Πρόκληση.
3
Η αναφορά γίνεται σε σχέση με τα άρθρα της Πρόσκλησης.
4
Σημειώνεται ότι τα ερωτήματα περιλαμβάνονται στο παρόν όπως υποβλήθηκαν.
2
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2.

3.

Our client intends to submit an Expression of Interest for
the above mentioned tender and we would like hereby
to ask for your clarification on whether our client may
submit to HRAF the Expression of Interest Letter and
relevant documentation earlier than the (extended)
submission date, i.e. earlier than February 16, 2018
since our client intends to submit the Expression of
Interest Letter (plus relevant documentation) either on
February 7 or on February 8, 2018.

Σύμφωνα με τον όρο 11.1 της Πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί
από όλους τους Ενδιαφερόμενους την 16η Φεβρουαρίου 2018 μέχρι τις
17.00 (ώρα Ελλάδος, GMT +2). Ως εκ τούτου, οι Ενδιαφερόμενοι δεν
επιτρέπεται να υποβάλουν τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε
ημερομηνία διάφορη της προαναφερθείσας Ημερομηνίας Υποβολής.
Οποιοσδήποτε Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλεται σε
ημερομηνία διάφορη της Ημερομηνίας Υποβολής δεν θα γίνεται δεκτός.

Please confirm if in case of a Consortium, the table
10.6 (iii),
required by par. 10.6 (iii) of the Invitation can be
Παράρτημα
submitted once for all Consortium members signed by
Στ the common representative of the Consortium including
Υπόδειγμα 2
the total weighted average result, as per Annex FTemplate 2, or whether it must be submitted
additionally by each Consortium member separately as
to its own financial data, signed by each member's
authorized signatory.

Αναφερόμαστε στην απάντηση του Ταμείου στο ερώτημα με α/α 5 (c) των
«Απαντήσεων επί διευκρινιστικών ερωτημάτων Ενδιαφερομένων» της
2ας.2.2018. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχετικός πίνακας (Υπόδειγμα 2 του
Παραρτήματος Στ) θα πρέπει να υποβληθεί από κάθε μέλος της Ένωσης
Προσώπων, συμπληρωμένος κατάλληλα με όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν
όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων και το συνολικό σταθμισμένο μέσο
όρο.
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