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Απάντηση σε Αίτημα Συμπληρωματικών Πληροφοριών
Στο Π. Φάληρο, στις 3/11/2020, στην Τ.Υ του Δήμου, συνεδρίασε η επιτροπή
διενέργειας/αξιολόγησης προμηθειών Η/Μ αντικειμένου που συστήθηκε με την υπ. Αριθ.
23/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Π. Φαλήρου, προκειμένου να
απαντήσει στα υποβληθέντα αιτήματα συμπληρωματικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν
από την επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΑ Α.ΜΟΣΧΟΒΙΔΗ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
A/A
Ιδιότητα στην Επιτροπή
Ονοματεπώνυμο
1
Πρόεδρος
Σουμπασάκης
Στυλιανός
2
Μέλος
Μεξάκη Μαρία
3
Μέλος
Ποταμίτης Γεώργιος

Αναφορικά με το ερώτημα η απάντηση έχει ως εξής:
Α) Ερωτ: Στην 303./2020 διακήρυξη του δήμου σας, για την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας, αναφέρεται στην παράγραφο 12.3.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ…
Β) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν:
α) Κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών (προκύπτει αθροίζοντας τον κύκλο εργασιών
των τριών ετών) στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση
ύψους τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμού της μελέτης των ειδών
για τα οποία συμμετέχει ο προσφέρων (συνίσταται σε κύκλο εργασιών σε όμοια ή ισοδύναμα
είδη).
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι λειτουργούμε επιχείρηση στη Λάρισα (Καραθάνου 59-61, τηλ
2410250330), από το 2103 και εμπορευόμαστε εφόδια, μηχανήματα, εργαλεία, κλπ.
Από το 2020 εμπορευόμαστε και Μέσα Ατομικής Προστασίας (διαθέτουμε τους αντίστοιχους ΚΑΔ
στην εφορία και στο Επιμελητήριο Λάρισας όπου είμαστε εγγεγαμμένοι).

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από DESPOINA
AGORASTOU
Ημερομηνία:
2020.11.03

Έχουμε λάβει μέρος σε πολλές δημοπρασίες φορέων για μέσα ατομικής προστασίας και ήδη
είναι πελάτες μας αρκετοί δήμοι, (μειοδοτήσαμε σε 8 διαγωνισμούς).
Το ερώτημα μας είναι ότι η επιχείρησή μας δεν έκλεισε έναν χρόνο που εμπορεύεται μέσα
ατομικής προστασίας, συνεπώς τι πρέπει να σας προσκομίσουμε για να λάβουμε μέρος στον
διαγωνισμό?
Να σημειώσετε ότι ο συνολικός τριετής κύκλος εργασιών μας είναι πολλαπλάσιος από το ύψος
του προυπολογισμού της προκήρυξης σας..

Απάντηση:
Στο άρθρο 17.1.2 της διακήρυξης (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του άρθρου 12.3.2 αναφέρεται: <
Β) Για όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Β του ΤΕΥΔ, ήτοι για την περίπτωση Β της παραγράφου
12.3.2 (Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια), οι προσφέροντες προσκομίζουν :
α- Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τις οποίες να
προκύπτει ετήσιος κύκλος εργασιών για τα τρία τελευταία έτη κατ ελάχιστον ίσο με το άθροισμα
των ειδών της μελέτης για τα οποία συμμετέχει. Τέτοια είναι, αντίγραφο ή απόσπασμα του
ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών,
μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων
Φορολογικών Δηλώσεων όπως το Ε3 της επιχείρησης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή
έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Σε περίπτωση συμμετεχόντων, που βρίσκονται σε λειτουργία για μικρότερο των 3 ετών
διάστημα, θα παρέχονται όσοι ισολογισμοί είναι διαθέσιμοι.
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται εκ του νόμου έκδοση ισολογισμών να προσκομίζεται από
τον υποψήφιο Ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.>

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά,
κατάλληλο έγγραφο μπορούν να αποτελέσουν πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης
προμηθειών όπου αναφέρονται στο ποσό, την ποσότητα, τον χρόνο, την περιγραφή
ειδών και τον τόπο παράδοσης αυτών και προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων και αν περατώθηκαν κανονικά και εκδίδονται
α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης που
έχουν εκδοθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός
φορέας, βεβαίωση του φορέα συνοδευόμενη από το αντίστοιχο παραστατικό από το
οποίο να προκύπτουν τα παραπάνω.
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ούτε κάποια τα προηγούμενα που να καλύπτουν τις
απαιτήσεις της διακήρυξης μπορείτε να προσφύγετε στη δυνατότητα του αρ. 12.7 της
διακήρυξης <Στήριξη στην ικανότητα τρίτων> όπου αναφέρεται: < Οι οικονομικοί φορείς
μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 12.3.2Β) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της

παραγράφου 12.3.2Γ), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη
διάθεσή τους τούς αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.>

Π. ΦΑΛΗΡΟ 3/11/2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ………………………
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3. ……………………..

