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           «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 

                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κομοτηνή , 24-09-2020 

Αριθμ. Πρωτ: 22027 

Ταχ. Δ/νση  : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 

Ταχ. Κώδικας  : 69132 

Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

Τηλέφωνο : 25313 52448-426 

Fax  : 25310 20185-81659 

Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr 

   

ΠΡΟΣ: 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 4. 

 

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. 

2. Την υπ΄ αριθ. 19862/02-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007262580 2020-09-04) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την 

δημόσια σύμβαση : Εργασίες Καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων και Ιατρείων για ένα έτος, 

εκτιμώμενης aξίας: 313.237,62 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την αριθ. 58/2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

4. Το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. 

5. Το από 24-09-2020 (09:57) ερώτημα υποψηφίου αναδόχου περί παροχής διευκρινίσεων επί 

των όρων της διακήρυξης. 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : Στην σελ. 25 παρ. 2.2.5 «Ο ανάδοχος πρέπει να έχει ρευστότητα τουλάχιστον 

το 25% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., τους τρείς τελευταίους μήνες που προηγούνται 

του μήνα δημοσίευσης της παρούσας διακηρύξεως στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., που θα αποδεικνύεται με επίσημο 

έγγραφο πιστωτικού ιδρύματος, όπου ο υποψήφιος ανάδοχος θα εμφανίζεται ως κύριος του τραπεζικού 

λογαριασμού» διευκρινίστε μας ποιο είναι το ακριβές διάστημα στο οποίο θα αναφέρονται οι βεβαιώσεις 

και για το οποίο θα υπολογιστεί το μέσο τριμηνιαίο υπόλοιπο, σελίδα 73).  

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

 Το ακριβές διάστημα για την κάλυψη του συγκεκριμένου όρου είναι από 01-06-2020 έως 

και 31-08-2020 (ημερομηνία δημοσίευσης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ την 04-09-2020, ΑΔΑΜ: 

20PROC007262580). 

 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο : Στην σελ. 77 στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ η 

διακήρυξη αναφέρει «Ο Ανάδοχος να έχει αναλάβει κατά την τελευταία τριετία που προηγείται της 

δημοσίευσης του διαγωνισμού τουλάχιστον μία σύμβαση ποσού ίση με το 50% της εκτιμώμενης αξίας για 
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καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων.» Επιβεβαιώστε μας παρακαλώ ότι α) Η τελευταία τριετία που προηγείται 

της δημοσίευσης του διαγωνισμού υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού ήτοι 

07/09/2020 και β) ότι το διάστημα ανάληψης μιας τουλάχιστον σύμβασης είναι από 8/9/2017 ως 

7/9/2020 

 

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Σας γνωρίζουμε πως οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τον 

συγκεκριμένο όρο της διακήρυξης για τα τρία τελευταία έτη προ δημοσίευσης του διαγωνισμού 

στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα υλοποίησης από 01-09-2017 έως 31-

08-2020. (Ημερομηνία δημοσίευσης της αποστολής της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε. στο 

ΚΗΜΔΗΣ 01-09-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC007245739). 

Σύμφωνα και με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ, Μέρος ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ν. 4412/2016, 

περιπτώσεις α) ι και ιι, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας 

περί τελευταίας “τριετίας” όσον αφορά τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών ή “πενταετίας” 

όσον αφορά την εκτέλεση εργασιών για συμβάσεις έργου, οι οικείοι όροι “τριετία” και 

“πενταετία” και η εν γένει αναφορά σε προηγούμενα έτη, δεν αφορούν “χρήσεις”, “οικονομικά 

έτη” και “έτη” υπό την έννοια της 1/1 έως και 31/12 (δηλαδή έτος 2017, έτος 2018 και έτος 

2019), αλλά διαστήματα δώδεκα μηνών από την προηγουμένη της ημερομηνία δημοσίευσης 

διαγωνισμού, εξ ου και η αναφορά σε “τελευταία τριετία/πενταετία”, σε αντίθεση με τα κριτήρια 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που αναφέρονται σε δηλώσεις και οικονομικές 

καταστάσεις για τις “τελευταίες οικονομικές χρήσεις” και δεν αναφέρονται σε προηγούμενα έτη 

ή τελευταία “τριετία/πενταετία” (και αυτό διότι οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται ανά 

οικονομική χρήση/οικονομικό έτος και όχι για τυχαία δωδεκάμηνα διαστήματα προ μιας 

οποιασδήποτε ημερομηνίας, αντίθετα όσον αφορά τις προηγούμενες συμβάσεις αυτές μπορούν 

να έχουν εκτελεστεί οποτεδήποτε, οπότε δεν περιορίζονται εντός συγκεκριμένων οικονομικών 

ετών/χρήσεων ούτε έχουν σχέση και προσδιορίζονται από αυτές).  

 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο : Στην σελ.25 στην παρ.2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η διακήρυξη 

αναφέρει ότι , «οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) (έχει 

διευκρινισθεί ότι απαιτείται (1) (μία) όμοια σύμβαση (ήτοι καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων) κατά την 

τελευταία τριετία συμβατικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το 50% της παρούσας εκτιμώμενης αξίας.» ενώ 

στην Μελέτη, καθώς και στην σελ.77 της διακήρυξης αναφέρει «Ο Ανάδοχος να έχει αναλάβει κατά την 

τελευταία τριετία που προηγείται της δημοσίευσης του διαγωνισμού τουλάχιστον μία σύμβαση ποσού ίση 

με το 50% της εκτιμώμενης αξίας για καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων.». 

Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν απαιτείται να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει μια παρόμοια σύμβαση 

(ήτοι καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων) κατά την τελευταία τριετία συμβατικού ποσού τουλάχιστον ίσο με 

το 50% της παρούσας εκτιμώμενης αξίας 

 

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Όπως ρητά αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης και στην διευκρίνηση επί του 

συγκεκριμένου όρου, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν αναλάβει και ολοκληρώσει 
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επιτυχώς τουλάχιστον (1) (μία) όμοια σύμβαση (ήτοι καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων) κατά την 

τελευταία τριετία συμβατικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το 50% της παρούσας εκτιμώμενης 

αξίας. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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