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Προς :
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : «Διευκρίνιση επί του διαγωνισμού 5/2018 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018 »
Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό αριθμ. 5/2018
[Σ/Α 64236 ] «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2018» αναφέρουμε τα εξής:
1. Σχετικά με το άρθρο 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
1) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών ήτοι στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί
αντικείμενο της Σύμβασης (λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,)
για τις τρείς (3) τελευταίες προ της διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (συναρτήσει
της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του) ,εφόσον
είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών από τα οποία θα προκύπτει ότι
το ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα
να είναι
ίσο
ή μεγαλύτερο του 100% ( περιλαμβανομένης της προαίρεσης ) της
προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 825.000,00 € με ΦΠΑ.

σας διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής η αξία της σύμβασης αναφέρεται στο ποσό των
825.000,00 € με ΦΠΑ διότι συμπεριλήφθηκε η προαίρεση.
Το ορθό είναι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται για ένα (1) έτος στο ποσό των
τετρακοσίων σαράντα τριών
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και
τριάντα εννιά λεπτών 443.548,39 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 550.000€ πεντακοσίων πενήντα
χιλιάδων (με Φ.Π.Α.)
Συνεπώς για το Άρθρο 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ………………..
το ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι
550.000€ με ΦΠΑ.
2.

Σχετικά με το άρθρο 2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών
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λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και να είναι εγγεγραμμένοι
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
Διευκρινίζεται ότι εκτός από την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων συναφής θεωρείται και η κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης
(*υπογραφή)
Κωνσταντίνος Βασδέκης

* Ηλεκτρονική διεκπεραίωση. Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο τηρείται στο αρχείο της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

