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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μυτιλήνη, 29/04/2015
Α.Π : 2828
Προς: κα Παπαδάκη Eυαγγελία,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ
Κοιν.: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 2432/2015 του Πρόχειρου
Μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή
υπηρεσιών υγείας (Ιατρός Εργασίας) και ασφάλειας (Τεχνικός Ασφάλειας) για τις
ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
ΣΧΕΤ.: α) η με Α.Π.: 2432/2015 Διακήρυξη
β) το με Α.Π.: 2816/29.04.15 (εισερχόμενο) ηλεκτρονικό ερώτημα της κας
Παπαδάκη Ευαγγελίας
γ) το με Α.Π.: 2817/29.04.15 (εισερχόμενο) ηλεκτρονικό ερώτημα της κας
Παπαδάκη Ευαγγελίας
Σε απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων για παροχή διευκρινίσεων, σας
κοινοποιούμε τις εξής απαντήσεις:
Έγγραφο (β)
Ερώτημα 1
Στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να επισυνάψω τους πίνακες Α.3, Β και Δ
συμπληρωμένους;
Απάντηση 1
Ναι.
Ερώτημα 2
Απαιτείται κάτι άλλο;
Απάντηση 2
Όχι.
Ερώτημα 3
Επίσης όσον αφορά τη συμπλήρωση των εν λόγω πινάκων:
στον Πίνακα Α.3 πρέπει να δηλωθούν ακριβώς οι μήνες που θα γίνεται έλεγχος; π.χ
όσον αφορά τη χίο για την οποία ενδιαφέρομαι πρέπει να δηλωθεί π.χ Μιχάλειο 3
ώρες 7/2015, 5 ώρες 8/2015 κτλ έως ότου συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ώρες ανά
κτήριο για όλο το έτος;
Απάντηση 3
Στον Πίνακα Α.3 πρέπει να δηλωθούν οι μήνες που θα γίνεται ο έλεγχος έως την
συμπλήρωση των απαιτούμενων ωρών. Το πρόγραμμα επισκέψεων με τις ακριβείς
ημερομηνίες κάθε μήνα θα κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Ερώτημα 4
Στους Πίνακες Β και Δ απλά θα τοποθετήσω στην στήλη της αποδοχής ένα 'x' ή
απαιτείται κάτι άλλο;
Απάντηση 4
Θα απαντάτε: Ναι
Ερώτημα 5
Τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν ο χρόνος εμπειρίας για τους ηλεκτρολόγους
μηχανικούς είναι 2 έτη από την απόκτηση του τίτλου σπουδών ή απαιτείται
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Απάντηση 5
Ο χρόνος εμπειρίας για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς είναι 2 έτη από την απόκτηση
του τίτλου σπουδών.
Έγγραφο (γ)
Ερώτημα 1
Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτήσεων θα ήθελα να προσθέσω και τα εξής:
Στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 10, και συγκεκριμένα
στο πρώτο σημείο που αναφέρει ότι πρέπει ''να αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισμού'', δηλώνω τον τίτλο του διαγωνισμού, την ημερομηνία διεξαγωγής και
τον αριθμό διακήρυξης ή πρέπει να δηλώσω την περιοχή για την οποία ενδιαφέρομαι
π.χ χίος και την ιδιότητα π.χ τεχνικός ασφαλείας;
Απάντηση 1
Στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 10, και συγκεκριμένα στο πρώτο σημείο που
αναφέρει ότι πρέπει ''να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού'', θα δηλωθούν
τα στοιχεία του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 11.
Ερώτημα 2
Οι πίνακες Α.3, Β και Δ καθώς και η οικονομική προσφορά θέλουν υπογραφή στο
τέλος;
Απάντηση 2
Υπογραφή & σφραγίδα
Ερώτημα 3
Επίσης σχετικά με την συμπλήρωση του πίνακα Α.3. Όταν απαιτείται συνολικά π.χ 1
ώρα σε ένα κτίριο μπορώ να δηλώσω 1ώρα/ έτος για το συγκεκριμένο;
Απάντηση 3
Ναι, και να προσδιορισθεί ο μήνας.
Ερώτημα 4
Επιπλέον σε κάποιο κτίριο απαιτούνται 11 ώρες, μπορώ να δηλώσω 2 & 3/4 ώρες
/τρίμηνο; Το αναφέρω γιατί το συγκεκριμένο δεν είναι μονοψήφιο και το δηλώνω ανά
τρίμηνο και όχι ανά μήνα καθώς έτσι θα προέκυπτε επίσκεψη μικρότερης διάρκειας
από 2 ώρες.
Απάντηση 4
Ναι μπορείτε να το κάνετε.

Γενικές Διευκρινίσεις:
1) Στον πίνακα Α.3 όπου ο αριθμός των ωρών είναι μονοψήφιος, αυτές μπορούν
να κατανεμηθούν ανά εξάμηνο, δίμηνο, τρίμηνο, κλπ. Η κάθε επίσκεψη δεν
μπορεί να είναι λιγότερο από 2 ώρες.

2) Στο άρθρο 10 σχετικά με τα δικαιολογητικά των ΕΞΥΠΠ, στα βιογραφικά που θα
κατατεθούν θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι πληρούν όλα τα τυπικά προσόντα
που είναι απαραίτητα για την αντίστοιχη ειδικότητα.

H ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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