ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αθήνα, 29/07/2022
Αριθμ.πρωτ: 625/322/25122

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 621/18/2022 ΔΑΗΔ
ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «Eπισκευή, συντήρηση και συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις
του φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για τα κτίρια των Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ –
Α’,Β’, Γ’, Δ’ Φ.Ε.Θ. – Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ – Φ.Ε.Ι. – Φ.Ε.Β. – Α’Γ’Δ’ Φ.Ε.Π.Α. – Φ.Ε.Ξ. –
ΚΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Φ.Ε. Αθηνών – Φ.Ε.Ε.ΜΠ»
Προϋπολογισμού: 389.700,00 € (άνευ ΦΠΑ)
Σας υποβάλλουμε διευκρινίσεις επί των από 29-07-2022 με αριθμ. πρωτ. 25121/2907-2022 αιτήματος παροχής διευκρινήσεων σας που υποβάλατε μέσω της
επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ για τον ΔΑΗΔ 621/18/2022 με περιγραφή: «Eπισκευή,
συντήρηση και συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του φορέα πιστοποίησης των
ανελκυστήρων για τα κτίρια των Σ.Ε. ΑΣΠΑΙΤΕ – Α’,Β’, Γ’, Δ’ Φ.Ε.Θ. – Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ –
Φ.Ε.Ι. – Φ.Ε.Β. – Α’Γ’Δ’ Φ.Ε.Π.Α. – Φ.Ε.Ξ. – ΚΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Φ.Ε. Αθηνών – Φ.Ε.Ε.ΜΠ».

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 :
Αναφορικά με τον όρο 3.2.2. της άνω διακήρυξης, υπό την επικεφαλίδα
«ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Στοιχεία ηλεκτρονικού φακέλου ‘Δικαιολογητικά
κατακύρωσης’» παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αναφορικά με την
περίπτωση (8), εάν τα αντίγραφα των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών που
απαιτούνται αφορούν στα έτη 2017,2018, 2019 όπως αναφέρει η διακήρυξη ή εάν
πρέπει να προσκομισθούν οι ισολογισμού των ετών 2018, 2019, 2020
λαμβανόμενου υπόψιν ότι έχει δημοσιευθεί και ο ισολογισμός του 2020 και ως εκ
τούτου οι τρείς πιο πρόσφατοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί αφορούν τα έτη έως και
το 2018,2019,2020.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 :
Οι ισολογισμοί που θα πρέπει να προσκομιστούν αφορούν τα έτη 2018,2019,2020.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 :
Επιπλέον παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να
συμπληρώσου τα ακόλουθα πεδία του Ε.Ε.Ε.Σ. δεδομένου ότι δεν υπάρχει η
αντίστοιχη πρόβλεψη στη διακήρυξη και συγκεκριμένα αν και με ποιόν τρόπο
πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής:
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνο όταν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτονα φορέα στη σχετική προκήρυξη/
γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης
που αναφέρονται στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση.
Χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες)
Όσον αφορά της χρηματοοικονομικές αναλογίες (δείκτες) που ορίζονται
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές
τιμές ων απαιτούμενών αναλογιών (δεικτών) έχουν ως εξής:
Προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας (δείκτη)- αναλογία
(δείκτης) μεταξύ x και y
η αντίστοιχη αξία:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά ,αναφέρετε:
Ναι/Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή φορέας έκδοσης
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στην σχετική
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι/Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Αποδοχή ελέγχων
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά
το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή
συγκατατεθεί, εξ ’ονόματος της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
Ναι/Όχι
Εφόσον δεν απαιτείται η συμπλήρωση των παραπάνω πεδίων από τους
οικονομικούς φορείς δυνάμει της διακήρυξης, παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε εκ
νέου το Ε.Ε.Ε.Σ. στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατόπιν απαλοιφής των αντίστοιχων μη
απαραίτητων πεδίων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:
Δεν υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης των πεδίων του ερωτήματος εφόσον δεν
αναφέρονται στην διακήρυξη και εκ παραδρομής αναφέρονται στο Ε.Ε.Ε.Σ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
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