
 
Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 

46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 

E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr 

 
 

Αρ. Πρωτ. 11294501/13058-19 
Αθήνα, 09/05/2019 

ΠΡΟΣ: 
Παραλήπτες της υπ’ αρ. πρωτ. 0503/10125-19 
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ (ΑΔΑΜ:19PROC004841701 2019-04-22 ΑΔΑ: 6ΛΠΣ469Β4Μ-2Σ6) 
 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ αρ. πρωτ. 0503/10125-19 Διακήρυξης του Διαγωνισμού 02/2019 
(Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 73013) για το έργο «Καθαριότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και του ΚΕΚ/ΟΠΑ καθώς και των κτιρίων στα οποία 
πραγματοποιούνται τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.» 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη διακήρυξη παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις, απαντώντας 
σε ερώτηματα που λάβαμε εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου. 
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1. Πίνακας Διευκρινήσεων επί του κειμένου της διακήρυξης 

 

Α/Α 
Υποβάλλων (Φορέας, 

Οργανισμός, Εταιρεία ) 
 

Ερώτημα 
Παραπομπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Διευκρίνιση/Απάντηση 

1 

3G FACILITIES SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
– ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Στη διακήρυξη υπ’αριθμ. 02/2019, 
όσον αφορά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν μέσο ειδικό 
κύκλο εργασιών για τις 3 τελευταίες 
οικονομικές  χρήσεις κατ’ ανώτατο 
όριο ίσο ή ανώτερο του 
προϋπολογισμού δημοπράτησης, προ 
ΦΠΑ. Σας παρακαλούμε όπως μας 
διευκρινίσετε: 
 
Α) αν στον προϋπολογισμό 
δημοπράτησης για τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια 
συνυπολογίζετε και την προαίρεση 
(63.333,34 πλέον ΦΠΑ) ή αναφέρεστε 
στο ποσό του προϋπολογισμού που 
αφορά το χρονικό διάστημα 12 μηνών 
(126.666,66€), 
 
Β) αν αναφέρεστε στο σύνολο των 3 
τελευταίων ετών ή για κάθε έτος 
ξεχωριστά, 
 
 

Άρθρο 2  
Παράγραφος 2.2 – Δικαίωμα 
συμμετοχής – Κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής 
Παράγραφος 2.2.5 – Οικονομική 
και χρηματοοικονομική 
επάρκεια. 

Για το ερώτημα Α: 
Στον προϋπολογισμό δημοπράτησης για τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια συνυπολο-
γίζεται και η προαίρεση (63.333,34 πλέον 
ΦΠΑ). 
 
Για το ερώτημα Β: 
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν μέσο ειδικό κύκλο εργασιών για τις 3 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ 
ανώτατο όριο ίσο ή ανώτερο του προ-
ϋπολογισμού δημοπράτησης, προ ΦΠΑ, για 
το κάθε έτος ξεχωριστά. 
 
Για το ερώτημα Γ: 
Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευθεί ο 
ισολογισμός για το οικονομικό έτος 2018 
δύναται να κατατεθεί  το ισοζύγιο του 2018 
μαζί με τους ισολογισμούς του έτους 2016 
και 2017. 
 

ΑΔΑ: ΨΞΦΣ469Β4Μ-Π8Ε



Γ) σε περίπτωση που δεν έχει 
δημοσιευθεί ο ισολογισμός για το 
οικονομικό έτος 2018 θα μπορούσαμε 
να καταθέσουμε το ισοζύγιο του 2018 
 

 

Επικοινωνία: κα Μ. Μαρινοπούλου (210-8203840), κα Αγγ. Ελευθερίου (210-8203251) και κα Κατ. Χριστοφορίδη (210-8203918)  

 

 

 

             Για τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

                  Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης 

        Αναπληρωτής Πρύτανη 
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