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ΘEMA: «1η Διευκρίνιση σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την 
«Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής», (Αρ.Διακ. 41620/26.15.2021, ΕΣΗΔΗΣ 132362, ΑΔΑΜ: 21PROC008666980 ΑΔΑ: 
ΨΒΕΥ46Μ9ΞΗ-ΨΙΩ)» 

Σε απάντηση του 04/06/2021 15:23:32 ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ε Ε που 
αφορά στον Ηλεκτρονικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού Γραφείων για τις Ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ.Διακ. 41620/26.15.2021, ΕΣΗΔΗΣ 132362, ΑΔΑΜ: 21PROC008666980 ΑΔΑ: 
ΨΒΕΥ46Μ9ΞΗ-ΨΙΩ), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1) Η τιμή προσφοράς για κάθε είδος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα τιμή του. Το 
γενικό σύνολο υπολογίζεται ως το άθροισμα των τιμών ανά μονάδα για κάθε είδος. Κατά συνέπεια το μέγιστο ποσό 
προσφοράς είναι το άθροισμα των τιμών του προϋπολογισμού ήτοι 2.220€ χωρίς ΦΠΑ.  Στις περιπτώσεις που η 
τιμή προσφοράς ενός είδους είναι μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα τιμή του ή το άθροισμα των τιμών της 
προσφοράς υπερβαίνει το ποσό των  2.220€ χωρίς ΦΠΑ η προσφορά θα απορρίπτεται. 

2) Σε ό,τι αφορά στις εγκαταστάσεις των μονάδων γενικά ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τις μονάδες σε 
πλήρη λειτουργία μεριμνώντας για την τροφοδοσία ρεύματος (εργασία και υλικά). 

3) Η παράγραφος 6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας αναφέρεται στην επιδιορθωτική συντήρηση για την 5ετή 
περίοδο παροχής της εγγύησης και την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης και όχι στην ετήσια προληπτική 
συντήρηση (παροχή υπηρεσιών καθαρισμού) των κλιματιστικών μονάδων. 

4) Το πιστοποιητικό που φέρει ψηφιακή υπογραφή του φορέα πιστοποίησης θεωρείται πρωτότυπο.  

5) Σε ό,τι αφορά στην κάλυψη του κριτηρίου επιλογής της παραγράφου 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια: 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν, να καταθέσουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς ή αποσπάσματα δημοσιευμένων 
ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι 
μικρότερος, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού 
ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην 
έκδοση Ισολογισμών. 



Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2020 δεν έχει δημοσιευθεί, οι Προσφέροντες υποβάλουν, 
αντίγραφο ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2020. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία 
θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2020 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου 
αποτελείται αυτός. 

Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφα, των φορολογικών 
δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3, Ε5 και Ν για το χρονικό διάστημα που 
αντιστοιχεί στις τρεις (3) χρήσεις ή για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση εφόσον αυτό είναι 
μικρότερο. 

 
 Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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