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:  ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

:        ΘΕΜΑ Διευκρινίσεις για τονανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό  « 
         Παροχή υπηρεσιώνφύλαξης και προστασίας των κτιρίων τουΟργανισμού

  (1)  ,      (6) »για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες

         Σας γνωστοποιούμε τις σχετικές διευκρινίσεις που δόθηκαν στο ακόλουθο ερώτημα
         αναφορικά με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη

      «      αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των
     (1)  ,      (6) »κτιρίων του Οργανισμού για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες

( .  7/2019 –  78338)  :αρΔιακ ΑΣ

 :   Ερώτημα  ' .   7/2019    Στην υπ αριθμ Διακήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης
        «Εργατικού Δυναμικού για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό Παροχή
          (1) , υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας των κτιρίων του Οργανισμού για ένα έτος με

    (6)     ,    2.2.5δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες και στα Κριτήρια Επιλογής στο άρθρο
     “  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αναφέρεται ότι οι συμμετέχοντες
  :  •       οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση τράπεζας για την

   ,       (50%)πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης όχι μικρότερη του πενήντα της εκατό
     (   ).”του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου της παράτασης
     .  .  88352/05.11.2019    Με βάση και την με αρ Πρωτ διευκρίνηση της αναθέτουσας αρχής

           σχετικά με τον κύκλο εργασιών και δεδομένου ότι η σύμβαση υποδιαιρείται σε
             τμήματα παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν με το ίδιο σκεπτικό και η βεβαίωση της

      ,     τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτει
     (50%)     τουλάχιστον το πενήντα της εκατό του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ

(   )      συμπεριλαμβανομένου της παράτασης του κάθε Τμήματος ξεχωριστά ή αθροιστικά
          των επιμέρους Τμημάτων στα οποία προτίθεται να συμμετέχει ο οικονομικός φορέας
      .ΚΑΙ ΟΧΙ του συνολικού προϋπολογισμού του έργου
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 :  Απάντηση        2.2.5Σύμφωνα με την τέταρτη περίπτωση της παραγράφου
“    ”     Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια οι οικονομικοί φορείς απαιτείται

        να προσκομίσουν βεβαίωση τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα της
,        (50%)   επιχείρησης όχι μικρότερη του πενήντα της εκατό του συνολικού

   (   ) . προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου της παράτασης
          Δεδομένου ότι η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα η εν λόγω περίπτωση

          εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα άρα και η βεβαίωση
            πιστοληπτικής ικανότητας θα αφορά στο κάθε τμήμα ή στα τμήματα που θα

.   προσφερθούν

 

    
  .  ΗΑν Προϊσταμένη της
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