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                                                         Προς: Σ.Κ.Ε.Κ Μ.Ε.Π.Ε  

                                                         Κοιν: Κάθε ενδιαφερόµενο 
 

 
ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 01/2018 του Ανοικτού Διεθνούς 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισµού, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτηριακών 
εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για 
χρονικό διάστηµα εικοσιτεσσάρων (24) µηνών, συστηµικός αριθµός 51754.	–	2η Διευκρίνιση. 
 
Σχετ. :  α) η µε Α.Π :01/2018 Διακήρυξη,  
             β) το µε Α.Π  914/ 02-02-2018 & ( εισερχόµενο ) ηλεκτρονικό ερώτηµα της εταιρείας  
Σ.Κ.Ε.Κ Μ.Ε.Π.Ε 
 
Σε απάντηση των ερωτηµάτων σας για παροχή διευκρινήσεων, σας επισηµαίνουµε τα 
ακόλουθα.  
 

Ερώτηµα 1 

1.Η διακήρυξη στην σελίδα 11 παράγραφος 1.6 Δηµοσιότητα Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
αναφέρει 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον περιφερειακό και στον τοπικό Ελληνικό Τύπο βαρύνει, 
τους διαγωνιζόµενους που ανακηρύσσονται ανάδοχοι. 
Παρακαλώ όπως µας διευκρινίσετε ποιο είναι το ποσό των δηµοσιεύσεων που βαρύνουν τον 
ανάδοχο διότι το συγκεκριµένο κόστος θα πρέπει να συµπεριλάβουµε στα έξοδα διοικητικού 
κόστους. 
 
Απάντηση. 
 
1.Σας ενηµερώνουµε ότι η δαπάνη των δηµοσιεύσεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
2.503,56 ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία των εφηµερίδων. 
Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ένας ανάδοχος αυτός θα επιβαρυνθεί το συνολικό κόστος των 
δηµοσιεύσεων, σε περίπτωση διαφορετικών ανάδοχων το κόστος αυτό θα επιµεριστεί µεταξύ  
των αναδόχων, βάσει του κόστους δηµοσίευσης ανά ΟΜΑΔΑ κατακύρωσης, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία των εφηµερίδων. 
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Ερώτηµα 2 

2. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών 
Ισολογισµό των 3 τελευταίων ετών συµπεριλαµβάνετε και το έτος 2017 ; Σας ενηµερώνω ότι 
για το 2017 υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν κλείσει διαχειριστικό κύκλο εργασιών και δεν 
έχουν δηµοσιευτεί οι ισολογισµοί. 
Οι ισολογισµοί θα κατατεθούν στην αρχική φάση του διαγωνισµού µε τα υπόλοιπα 
ζητούµενα έγραφα ή κατά το στάδιο της κατακύρωσης ; 
 

Απάντηση. 
Ζητούµε Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών (στις περιπτώσεις όπου η δηµοσίευση των 
ισολογισµών απαιτείται σύµφωνα µε την εταιρική νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ανάδοχος) ή ισοζυγίων -από το όποιο/α θα αποδεικνύεται, µε 
ειδική επισήµανση, η συνάφεια µε το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης - των τριών (3) 
τελευταίων κλεισµένων διαχειριστικών χρήσεων. 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δηµοσιευθεί ο ισολογισµός του προηγούµενου έτους, 
τότε προσκοµίζεται ο ισολογισµός των τριών (3) προηγούµενων ετών αυτού.(2016, 2015, 
2014). 
Σε περίπτωση που πρόκειται για νοµικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισµούς, αντίστοιχα τα 
αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του Οικονοµικού Φορέα. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας, ο Οικονοµικός Φορέας θα 
υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί 
και 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα βεβαιώνεται - µε αναγραφή ανά έτος 
του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που 
αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, κατά τις τρεις (3) τελευταίες κλεισµένες 
διαχειριστικές χρήσεις, (2015, 2016, 2017) συνοδευόµενη µε φωτοαντίγραφα των 
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων (Ε3), - ότι διαθέτει τουλάχιστον το 50% του συνολικού 
προϋπολογισµού της ΟΜΑΔΑΣ που συµµετέχει. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο 
µικρότερο της τριετίας, ο Οικονοµικός Φορέας θα υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί 
 
Οι ισολογισµοί θα κατατεθούν στο ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, και όχι στο στάδιο της κατακύρωσης, καθώς αποτελούν στοιχείο 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας. Ωστόσο σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 η 
Αναθέτουσα Αρχή µπορεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών να καλεί εγγράφως 
τους προσφέροντες ή τους υποψήφιους να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα έγγραφαη 
δικαιολογητικά  που έχουν υποβάλλει µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δε µπορεί να είναι 
µικρότερη από 7 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. 
 
Επιπλέον σχετικά µε την παράγραφο 2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» θα περιληφθούν όσα δικαιολογητικά περιγράφονται στη 
διακήρυξη και υπάρχουν καταχωρηµένα στην ηλεκτρονική βάση τους ΕΣΗΔΗΣ. 
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Ερώτηµα 3 

Θα πρέπει να καταθέσουµε βεβαιώσεις επίσκεψης των κτιρίων ; 
 

Απάντηση. 
Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου δεν έχει ευθύνη για ελλιπή περιγραφή δεδοµένου ότι οι 
ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να εξακριβώσουν µε ίδια ευθύνη την περιγραφή, έκταση και 
µορφή των χώρων, όπως περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη. Δεν απαιτείται  βεβαίωση 
επίσκεψης των κτιρίων, θεωρείται ότι οι ενδιαφερόµενοι έχουν γνώση των χώρων. Εφόσον 
όµως το επιθυµούν, οι ενδιαφερόµενοι δικαιούνται να ορίσουν συνάντηση µε τους αρµόδιους 
υπαλλήλους των Πανεπιστηµιακών Μονάδων, στοιχεία των οποίων περιλαµβάνονται στη 
διακήρυξη. 
 

Για το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  
 
 
 

Ο Αντιπρύτανης  
Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 
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