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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 1.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α 36).
2. Την με ΑΔΑΜ: 22PROC009887504 2022-01-03 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την Προμήθεια Τροφίμων και
ειδών Βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ»
(MIS 5029596) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 2.539.168,54 € χωρίς το
Φ.Π.Α. 24%.
3. Την με ΑΔΑΜ: 22PROC00887465 2022-01-03 προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιευμένη
στην εφημερίδα της Ε.Ε. 2022-01-03.
4. Την αριθ. 145/2021 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.
5. Το από 13-01-2022 (αριθ. πρωτ. 1005/2022) υποβαλλόμενο ερώτημα μέσω του
συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από υποψήφιο οικονομικό φορέα για παροχή διευκρινίσεων.
6. Το γεγονός πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 02α Φεβρουαρίου
2022 και ώρα 13:00.

Ερώτημα 1ο
Δεδομένου ότι τα Ε3 και Ν για το έτος 2021 δεν είναι δυνατόν να έχουν υποβληθεί λόγω
συστήματος μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ποια έτη εννοείται το 20182019-2020 ή 2019-2020-2021 ;
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Απάντηση
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5 περί Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
αναφέρονται τα εξής :
Α. Να διαθέτουν κατά τα τελευταία τρία (3) έτη προ δημοσίευσης της προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ μέσο γενικό κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του προϋπολογισμού της
παρούσης (για τις ομάδες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά) (μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ). Επομένως ρητά αναφέρονται τα έτη 2019 έως 2021, διότι η προκήρυξη του
διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 03-01-2022.
Προς απόδειξη του ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς μεταξύ άλλων υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά όπως Υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνεται ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις προ
δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για
τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις προ δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ,
στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ.
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του
οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για
το έτος αυτό.
Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα
τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 των τριών (3) τελευταίων ετών προ δημοσίευσης της προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα.
Επομένως αναφέρονται στους όρους πως ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει υπεύθυνη
δήλωση (με όλες τις νόμιμες συνέπειες περί ψευδούς δήλωσης σε περίπτωση που δεν πληρούνται
οι όροι της διακήρυξης) που θα αναφέρεται ο κύκλος εργασιών για κάθε έτος, ο μέσος γενικός
κύκλος εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις προ δημοσίευσης της
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία όπως οι
δηλώσεις Φ.Π.Α., οι οποίες οφείλουν οι υποψήφιοι να υποβάλουν μέχρι και την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου, ήτοι προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των προσφορών.
Επιπλέον τούτου ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει έγγραφα και
δικαιολογητικά που τηρεί η εταιρεία (όπως εκτύπωση του ισοζυγίου Γενικής Λογιστικής μηνός
Δεκεμβρίου 2021, σε περίπτωση που δύναται αναλόγως της μορφής της εταιρείας), από τα
οποία θα αποτυπώνεται ο κύκλος εργασιών για το έτος 2021.
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Ερώτημα 2ο
Για την επάρκεια της τεχνικής ικανότητας ποια έτη θα λάβετε υπόψη το 2018-2019-2020 ή 20192020-2021 ;

Απάντηση
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, κατά τα τρία τελευταία έτη προ
δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας διακήρυξης να έχουν εκτελέσει ορθώς δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις προμηθειών
πλήρως ολοκληρωμένες, αξίας τουλάχιστον του 20% προϋπολογισμού της παρούσας (και
συγκεκριμένα του προϋπολογισμού των ομάδων για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά) (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), οι οποίες να περιλαμβάνουν την προμήθεια ίδιων ή
συναφών ειδών.
Επομένως ρητά αναφέρεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, ήτοι τρία έτη προ δημοσίευσης της προκήρυξης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, από 03-012019 έως και 03-01-2022.
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