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ΠΡΟΣ
Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους
Αναδόχους

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Την από 27-02-2020 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσόν των
123.489,43 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%. (ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ : 20REQ006373810
2020-03-04, πρωτογενές αίτημα 5986/03-03-2020) για την δημόσια σύμβαση με τίτλο: Εργασίες Ταφών
– Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής για ένα έτος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας ίση με
80.392,03 € χωρίς Φ.Π.Α., για την ανάδειξη αναδόχου μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
2.

Την υπ΄ αριθ. 6491/09-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006403395 2020-03-10) διακήρυξη και την

ταυτάριθμη προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30 – 03 - 2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00:00.
3.

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.

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Στο άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» της διακήρυξης
και συγκεκριμένα στην σελ. 29, αναφέρονται στην παρ. B.2. για την απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) ο
προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος προκειμένου να
αποδεικνύεται πως ο ανάδοχος έχει την κατάλληλη ρευστότητα (τουλάχιστον το 40% της
συνολικής δαπάνης των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.), για να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με την
μισθοδοσία των εργαζομένων που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία των εργασιών
(οικονομική φερεγγυότητα). Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναγνωρισμένου
πιστωτικού ιδρύματος ότι διαθέτει, μέσο τριμηνιαίο υπόλοιπο τραπεζικού καταθετικού
λογαριασμού τουλάχιστον ίσο με το 40% του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., ως απόδειξη της
ζητούμενης οικονομικής - χρηματοοικονομικής επάρκειας, η οποία θα αφορά το τελευταίο τρίμηνο
πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης, ενώ στην παρ. Β3 για την απόδειξη

Σελίδα 1 από 2

της απαίτησης του άρθρου 2.2.5. (απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας) {Δεν
απαιτούνται επιπλέον κριτήρια για την παρούσα δημόσια σύμβαση}.
Εκ παραδρομής για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. αναγράφεται το
δικαιολογητικό που απαιτείται να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος για την απόδειξη της
απαίτησης του άρθρου 2.2.5.
Το ορθό είναι ως εξής : Στην παρ. B.2. για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) ο προσωρινός
ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο και
στην παρ. Β.3. για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.5. (απόδειξη οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας) ο προσωρινός ανάδοχος θα προσκομίσει βεβαίωση πιστωτικού
ιδρύματος προκειμένου να αποδεικνύεται πως διαθέτει την κατάλληλη ρευστότητα
(τουλάχιστον το 40% της συνολικής δαπάνης των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.), για να μη
δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα με την μισθοδοσία των εργαζομένων που θα έχει σαν αποτέλεσμα
την ομαλή λειτουργία των εργασιών (οικονομική φερεγγυότητα). Συγκεκριμένα θα πρέπει να
υποβληθεί βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος ότι διαθέτει, μέσο τριμηνιαίο
υπόλοιπο τραπεζικού καταθετικού λογαριασμού τουλάχιστον ίσο με το 40% του
προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., ως απόδειξη της ζητούμενης οικονομικής χρηματοοικονομικής επάρκειας.
Όσον αφορά την βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει
να προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα αποτυπώνεται μέσο τριμηνιαίο υπόλοιπο τραπεζικού
καταθετικού λογαριασμού τουλάχιστον ίσο με το 40% του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. για
το χρονικό διάστημα 01-12-2019 έως και 29-02-2020.
Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα για τη
διεκπεραίωση των εργασιών. Επιπλέον θα πρέπει να αποδεικνύεται πως το προσωπικό που θα
εργαστεί θα είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο με ένα έτος τουλάχιστον προϋπηρεσία για το είδος
των εργασιών που θα εκτελεστούν. (τουλάχιστον για 3 άτομα που θα εργαστούν). Συγκεκριμένα οι
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψηφίου αναδόχου
φορέα με την οποία θα δεσμεύεται πως θα χρησιμοποιήσει το προσωπικό που διαθέτει την
απαιτούμενη προϋπηρεσία (και για το οποίο θα υποβληθούν οι βεβαιώσεις) και θα αντικαταστήσει
κάποιο εξ’ αυτών σε περίπτωση που τυχόν χρειαστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά με
άτομο που θα διαθέτει την κατάλληλη προϋπηρεσία βάσει διακήρυξης, θα υποβληθούν από τον
προσωρινό ανάδοχο, με την επισήμανση πως οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα πρέπει να έχουν
ημερομηνία προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
α/α
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS ADAMANTIDIS
Ημερομηνία: 2020.03.19 08:23:09 EET
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο
Τόπος: Δήμος Κομοτηνής
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