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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
επί της με αριθμ. πρωτ. 1378/16-4-2018 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων όπου
στεγάζονται οι υπηρεσίες των 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Ως απάντηση σε ερωτήματα οικονομικού φορέα που δεχτήκαμε, σχετικά με την με
αριθμ. πρωτ. 1378/16-4-2018 διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων όπου
στεγάζονται οι υπηρεσίες των 26 εποπτευομένων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης,
διευκρινίζουμε τα εξής:
α)

το

συνολικό

κόστος

των

δημοσιεύσεων

ανέρχεται

σε

1.499,16

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) Εφόσον, λόγω της μη παρέλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2017, δεν δύνανται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς
να προσκομίσουν την απαιτούμενη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως που θα
εμφανίζει τα προ φόρων καθαρά κέρδη των επιχειρήσεών τους για το εν λόγω έτος
(άρθρ. 12α, σελ. 23 της διακήρυξης «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»), διευκρινίζουμε ότι αντί της κατάστασης αυτής, ΟΛΟΙ ΟΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ, υποχρεούνται, για το έτος 2017, να προσκομίσουν ΜΟΝΟ τον
δημοσιευμένο ισολογισμό έτους 2017 των επιχειρήσεών τους (λαμβανομένων υπόψη
και των λοιπών σχετικών ρυθμίσεων του άρθρ. 12α της διακήρυξης).
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γ) Στο άρθρ. 12.1.2 της με αριθμ. 1378/2018 διακήρυξης, σελ. 21, εκ παραδρομής
αναφέρεται ότι το πρότυπο ΕΕΕΣ έχει αναρτηθεί «σε μορφή αρχείων τύπου XML και
PDF» αντί του ορθού ότι το πρότυπο ΕΕΕΣ έχει αναρτηθεί «σε μορφή αρχείων τύπου
PDF», το οποίο οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να δημιουργήσουν και
συμπληρώσουν κατάλληλα.
Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Αντώνιος Τσαλαπόρτας
Αρεοπαγίτης

Ακριβές Αντίγραφο
Θεσσαλονίκη 7-5-2018
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πέτρος Κοταμανίδης
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