ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Χίος, 02/10/2015
Α.Π : 659
Προς:





ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES Α.Ε.
CLEAN Ν NEAT ΜΟΝ ΕΠΕ
SARP FASILITY MANAGEMET
Ε.Μ.Κ.Α.

Κοιν.: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 5933/2015 του Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κτιριακών
εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου από
01/01/2016-31/12/2017»
ΣΧΕΤ.: α) η με Α.Π.: 5933/2015 Διακήρυξη
β) το με Α.Π.: 619/25.09.15 & (εισερχόμενο) ηλεκτρονικό ερώτημα της ΥΑΔΕΣ
FACILITY SERVICES Α.Ε.,
γ) το με Α.Π.: 620/25.09.15 (εισερχόμενο) ηλεκτρονικό ερώτημα της CLEAN Ν
NEAT ΜΟΝ ΕΠΕ
δ) τα με Α.Π.: 621/25.09.15, 618/25.09.15 & 617/25.09.15 (εισερχόμενα)
ηλεκτρονικά ερωτήματα της SARP FASILITY MANAGEMET
ε) το με Α.Π.: 622/25.09.15 (εισερχόμενο) ηλεκτρονικό ερώτημα της ΥΑΔΕΣ
FACILITY SERVICES Α.Ε.,
στ) το με Α.Π.: 639/30.09.15 (εισερχόμενο) ηλεκτρονικό ερώτημα της Ε.Μ.Κ.Α.
Σε απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων για παροχή διευκρινήσεων, σας
κοινοποιούμε τις εξής απαντήσεις:
Έγγραφο (β) με ΑΠ: 619
Ερώτημα 1
Προκειμένου να συντάξουμε την οικονομική μας προσφορά θα θέλαμε να μας
διευκρινίσετε ο Φ.Π.Α. που θα υπολογιστεί θα είναι 16% ή 23%?
Απάντηση 1
Ο ΦΠΑ ορίζεται στο Ν. 2859/2000 άρθρο 21 παράγραφοι 4 & 5.

Έγγραφο (γ) με ΑΠ: 620
Ερώτημα 1
Στο άρθρο 8 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, αναφέρεται ότι « ο υποψήφιος θα
πρέπει να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της Πανεπιστημιακής
Μονάδας/ων για την οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό»
Ζητούμε δύο διευκρινίσεις: α) Οι κύκλοι εργασιών θα υπολογιστούν αθροιστικά;
Απάντηση 1
Οι κύκλοι εργασιών θα υπολογιστούν αθροιστικά. Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος με
δυνατότητα κατάθεσης προσφορών είτε για το σύνολο είτε για μια ή και περισσότερες
Πανεπιστημιακές Μονάδες/νησί.
Ερώτημα 2
β) στην περίπτωση που διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορές για πλέον του ενός
παραρτήματος, πως θα γίνει ο υπολογισμός, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικοί
συστημικοί αριθμοί (π.χ. διαγωνιζόμενος που λαμβάνει μέρος για τις Πανεπιστημιακές
Μονάδες Χίου και Σάμου, οφείλει να έχει κύκλο εργασιών 138.000,00Ε και
140.000,00Ε αντίστοιχα ή 278.000,00Ε, ασχέτως αν πρόκειται για ξεχωριστούς
διαγωνισμούς;
Απάντηση 2
Θα πρέπει να έχει αθροιστικά το σύνολο του προϋπολογισμού των Πανεπιστημιακών
Μονάδων για τις οποίες υποβάλει προσφορά. (σύμφωνα με το παράδειγμά σας
278.000,00€).
Ερώτημα 3
Στο άρθρο 8 Κριτήριο τεχνικών ή/ και επαγγελματικών ικανοτήτων του προσφέροντα
αναφέρεται ότι «Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται η επιτυχής
ολοκλήρωση τουλάχιστον τριών (3) παρόμοιων έργων κατά την τελευταία τριετία
συμβατικής αξίας μεγαλύτερης από το 50% του προϋπολογισμού της Πανεπιστημιακής
Μονάδας/ων για την οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό έκαστο». Δεδομένου ότι το
90% των δημοσίων συμβάσεων που υπογράφονται είναι ετήσιες, θα θέλαμε να μας
διευκρινιστεί αν θα ληφθούν υπόψη ετήσιες συμβάσεις ο προϋπολογισμός των
οποίων μπορεί να ικανοποιεί τους όρους της διακήρυξης, συγκρινόμενος αντίστοιχα με
τους ετήσιους προϋπολογισμούς των Παραρτημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Απάντηση 3
ΝΑΙ
Ερώτημα 4
Με τον όρο «παρόμοια έργα», νοούνται αποκλειστικά έργα σε χώρους εκπαίδευσης;
Απάντηση 4
ΟΧΙ
Ερώτημα 5
Θα γίνουν δεκτές βεβαιώσεις από ιδιωτικούς φορείς;
Απάντηση 5
ΝΑΙ
Ερώτημα 6
Αν ναι, θα πρέπει αυτές να επικυρωθούν από δικηγόρο;

Απάντηση 6
ΝΑΙ.
Ερώτημα 7
Στη σελίδα 86 της Διακήρυξης υπάρχει Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος. Θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους
προσφορά ενυπόγραφα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων εργαζομένων;
Απάντηση 7
Τα δικαιολογητικά επί ποινή απορρίψεως αναφέρονται στο άρθρο 12, σελ. 34 της
διακήρυξης. Στη σελίδα 86 είναι υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος για τον
προτεινόμενο υπεύθυνο του έργου και του προσωπικού.
Ερώτημα 8
Αν, ναι αυτά θα υπογράφονται ψηφιακά;
Απάντηση 8
Τα Βιογραφικά Σημειώματα δεν χρειάζεται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Έγγραφο (δ) με ΑΠ: 621
Ερώτημα 1
Στην σελίδα 53-54 της διακήρυξης αναφέρει ότι οι (Υπό) Φάκελοι Τεχνικής Προσφοράς
και Οικονομικής Προσφοράς θα κατατεθούν σε δύο αντίγραφα που θα φέρουν και την
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Σύμφωνα όμως με τις προδιαγραφές του
ΕΣΗΔΗΣ για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς η προσφορά κατατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή και ακολούθως σε έντυπη μορφή σε ένα αντίγραφο. Παρακαλούμε
όπως μας διευκρινίσετε εάν απαιτείται η προσκόμιση δύο αντιγράφων της έντυπης
μορφής ή όχι.
Απάντηση 1
Δύο αντίτυπα της έντυπης μορφής ένα πρωτότυπο ένα αντίγραφο.
Ερώτημα 2
Στην σελίδα 62 της διακήρυξης αναφέρει: «Καθαρισμό των τουαλετών (πλύσιμο
πλακιδίων, λεκανών εσωτερικά και εξωτερικά, νιπτήρων και καθρεπτών νιπτήρων
κ.λπ.) με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολύμανση αυτών καθημερινά 3 φορές. Θα
εφοδιάζονται με χαρτί και λοιπά αναλώσιμα (κρεμιούσουνα, χαρτιά υγείας,
χαρτοπετσέτες κ.λπ.), τα οποία επιβαρύνουν τον/τους Ανάδοχο/ους». Παρακαλούμε
όπως μας διευκρινίσετε επακριβώς τι αναλώσιμα απαιτούνται (χαρτί υγείας,
κρεμοσάπουνο, χαρτοπετσέτες και εάν απαιτείται κάτι άλλο) και ενημερώστε μας για
τις εκτιμώμενες ποσότητες αυτών ετησίως, ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το
κόστος.
Απάντηση 2
Οι τουαλέτες θα εφοδιάζονται με χαρτί υγείας, κρεμοσάπουνο, χαρτοπετσέτεςχειροπετσέτες. Σύμφωνα με τη διακήρυξη σελ. 57 «… οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται
να εξακριβώσουν με ίδια ευθύνη την … έκταση και μορφή των χώρων».
Έγγραφο (ε) με ΑΠ: 622
Ερώτημα 1
… θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε:

Στο κεφάλαιο Β΄ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αναγράφεται κατ’
αντιγραφή : Ο (Υπό) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα
που θα φέρουν και την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Αντίστοιχα στο άρθρο 2 που αφορά την Οικονομική προσφορά αναγράφεται κατ’
αντιγραφή: Ο (Υπό) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα
που θα φέρουν και την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εφόσον ο διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά
πως θα γίνει η υποβολή των εγγράφων σε πρωτότυπο και αντίγραφο
Απάντηση 1
Ηλεκτρονικά θα κατατεθεί ένα αντίγραφο.
Σε έντυπη μορφή θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄:
Σύνταξη Τεχνικής & Οικονομικής προσφοράς, Σελ.: 53-57.
Έγγραφο (στ) με ΑΠ: 639
Ερώτημα 1
Παρακαλώ ενημερώστε με ποιο ποσοστό Φ.Π.Α. έχει υπολογιστεί η διακ/ξη;
Απάντηση 1
Ο ΦΠΑ ορίζεται στο Ν. 2859/2000 άρθρο 21 παράγραφοι 4 & 5.
Ερώτημα 2
Στο Παν/μιο Λήμνου ζητά η προκήρυξη 88 ώρες εβδομαδιαίως και 2,2 άτομα με
προϋπολογισμό για τα δύο έτη 28.000,00 ευρώ (14.000,00/έτος), μήπως έχει γίνει
λάθος; Δε συνάδουν τα ποσά με τις απαιτήσεις.
Απάντηση 2
Ο προϋπολογισμός αφορά σε 1,1 άτομα και σε 44 ώρες/εβδομαδιαίως.
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