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ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους
Αναδόχους

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης.
Έχοντας υπόψη:
1.

Την υπ΄ αριθ. 9320/03-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004725380 2019-04-03) διακήρυξη

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο:
«Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού υπαίθριων χώρων σε νηπιαγωγεία περιοχής Δήμου
Κομοτηνής», εκτιμώμενης αξίας ίση με 125.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% και την αριθ. 128/2017
τεχνική μελέτη (ΑΔΑΜ: 19REQ004314418 2019-01-09).
2.

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.
3.

Το από 21/04/2019 και ώρα 20:32:50 μ.μ. ερώτημα υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, το οποίο

απεστάλη μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α διαγωνισμού 72011).

Σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» της αριθ. πρωτ.
9230/03-04-2019 διακήρυξης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας θα πρέπει οι υποψήφιοι
ανάδοχοι της προμήθειας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμηθειών του
συγκεκριμένου τύπου, συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (αν πρόκειται για
δημόσιο φορέα) ή Τιμολόγια (αν αφορούν στον ιδιωτικό τομέα), με αναφορά του αντίστοιχου
ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2. «Αποδεικτικά μέσα-Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της αριθ.
πρωτ. 9230/03-04-2019 διακήρυξης εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, η παράδοση όμοιων
αγαθών αποδεικνύεται με την κατάθεση αντιγράφων συμβάσεων και βεβαιώσεων καλής
εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός φορέας, η παράδοση όμοιων
αγαθών αποδεικνύεται είτε με αντίγραφα από επίσημα παραστατικά πώλησης (Δελτίο
Αποστολής – Τιμολόγιο), είτε με βεβαίωση του αγοραστή).
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Όσον αφορά τα ερωτήματα εάν μπορούν οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης να
αντικατασταθούν με πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής αντίστοιχων προμηθειών σας
γνωρίζουμε τα εξής:
Δύναται για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι πιθανοί ανάδοχοι της
προμήθειας με την κατάθεση αντιγράφων συμβάσεων, αντί των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης
να προσκομίσουν τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής τα οποία θα έχουν συνταχθεί από τις
αρμόδιες επιτροπές της αναθέτουσας αρχής και στα οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία
της σύμβασης (π.χ. τίτλος δημόσιας σύμβασης, αναθέτουσα αρχή, είδη που παραδόθηκαν και
παρελήφθησαν καλώς από την επιτροπή, ποσό τιμολογίων).

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,
Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών
Ζωή Πολίτου
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS ADAMANTIDIS
Ημερομηνία: 2019.04.22 09:25:49 EEST
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
Τόπος: Δήμος Κομοτηνής
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