
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ.: 22510-36004, Φαξ : 22510-36159
Email : technical-services@aegean.gr                                    

                                                                     
Προς:  Προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της 
Διακήρυξης του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου με 
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)»».

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμού μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)»» και α/α Συστήματος: 82931.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού του θέματος, σας 
διαβιβάζουμε τις απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που υπεβλήθησαν 
ηλεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και την 25η/06ου/2019 και αφορούν 
στον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)»»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής:
1. Αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής.
2. Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω του 
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης.

1. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

Η Βεβαίωση ΜΕΕΠ 5ης Τάξης στην κατηγορία Οικοδομικών και 5ης Τάξης στην
κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών, καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της 
Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ (παράγραφος 
Β,Γ,Δ, και Ε) ή χρειάζεται να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά του Άρθρου 23.5. 
παρ. (δ) & (ε) ;

Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής

Σύμφωνα με το άρθρο 22.Γ της διακήρυξης «… Τα επόμενα κριτήρια
Β , Γ , Δ και Ε ισχύουν τόσο για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα όσο και για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και συγκεκριμένα:
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Β. πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ελάχιστο κύκλο εργασιών ίσο ή ανώτερο των 5.000.000,00 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ετησίως κατά τις τρεις πιο πρόσφατες οικονομικές χρήσεις (2015 2016 
2017 ), με δυνατότητα ετήσιας απόκλισης ανά χρήση έως 30%, τηρουμένης της συνθήκης του 
συνόλου του ελαχίστου κύκλου εργασιών της τριετίας, ήτοι των 15 .000.000

Γ. πρέπει να μην έχουν περισσότερες από μία φορά αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) οικονομικής 
χρήσης μετά από (συμπεριλαμβανομένων) φόρους, τόκους και αποσβέσεις στις τρεις τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις (201 5 2016 201 7

Δ. πρέπει να πληρούν τους εξής δείκτες βιωσιμότητας για την οικονομική χρήση 2017:
 Ίδια Κεφάλαια–Καθαρή θέση / Σύνολο Υποχρεώσεων πλέον προβλέψεων > 0,5.
 Κυκλοφορούν Ενεργητικό–Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις > 1,2.
Τα ως άνω οικονομικά μεγέθη: Ίδια Κεφάλαια–Καθαρή θέση, Σύνολο Υποχρεώσεων, 
Προβλέψεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό–Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία, 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, λαμβάνονται όπως ορίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα και 
τις πρόνοιες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων του ν. 4308/2014 για το αντίστοιχο μέγεθος 
των προσφερουσών επιχειρήσεων 

Ε. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει χρηματοοικονομική και οικονομική ικανότητα 
για συνολικό ποσό τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, εκ των οποίων 
ποσό δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ να είναι διαθέσιμο για χορήγηση δανείων και ποσό 
δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ να είναι διαθέσιμο για χορήγηση εγγυητικών επιστολών, 
για να αντιμετωπίσει τις ταμειακές ροές των υποχρεώσεων της σύμβασης και να αποδείξει την 
τρέχουσα ευρωστία/αξιοπιστία της οικονομικής κατάστασής του...»

Ως εκ τούτου η βεβαίωση ΜΕΕΠ 5ης Τάξης στην κατηγορία Οικοδομικών και 5ης 
Τάξης στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών δεν καλύπτει πλήρως τις 
απαιτήσεις της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
(παράγραφος Β,Γ,Δ, και Ε) και  χρειάζεται να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά 
του Άρθρου 23.5. παρ. (δ) & (ε).
 

Ο Αν. Προϊστάμενος
της Κεντρικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Μάτσος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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