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σχεδιασμού )

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Αριθ. πρωτ. 1230-2021-02-41
Ερώτηση: Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής/συμμετοχής στον διαγωνισμό:
“β) Κατά τις οικονομικές χρήσεις 2017, 2018 και 2019 να είχαν μέσο ετήσιο
κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό προϋπολογισμό της
παρούσας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
γ) Κατά τη διάρκεια των οικονομικών χρήσεων 2017, 2018 και 2019 να έχουν
εκτελέσει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου, συνολικού
ύψους τουλάχιστον ίσου με τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).”
Απάντηση – Διευκρίνιση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 3 περίπτωση
β΄ και γ΄ “Κριτήρια Επιλογής – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό” της εν θέματι
Διακήρυξης διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς
οι οποίοι - μεταξύ των λοιπών ρητά οριζόμενων προϋποθέσεων - (i) κατά τις
οικονομικές χρήσεις 2017, 2018 και 2019, ξεχωριστά ανά έτος και όχι
αθροιστικά, είχαν μέσο (όρο) ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο με το
ποσό των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και
(ii) κατά τη διάρκεια των οικονομικών χρήσεων 2017, 2018 και 2019,
ξεχωριστά ανά έτος και όχι αθροιστικά, είχαν εκτελέσει συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών συναφούς αντικειμένου με το διαγωνισμό θέματος, συνολικού
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ύψους τουλάχιστον ίσου με το ποσό ευρώ δέκα χιλιάδες (10.000 €) μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ερώτηση: Αν στο ΤΕΥΔ απαιτείται να συμπληρωθεί στη σελ. 16 και το σημείο
2) “Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα
και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη […]”
Απάντηση – Διευκρίνιση: Nαι, απαιτείται η συμπλήρωσή του.

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 5/02/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

GEORGIOS
MAKRIS
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