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ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους
Αναδόχους

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης No 5.
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 (13:22) ερώτημα υποψηφίου αναδόχου περί παροχής διευκρινίσεων επί των

όρων της διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο : «Στο άρθρο 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρ. 2.2.6
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αναφέρει ότι ο Ανάδοχος πρέπει να έχει : Όσον αφορά στην
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί
φορείς απαιτείται Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) όμοιες συμβάσεις (ήτοι καθαρισμό
Δημοτικών Κτιρίων) κατά την τελευταία τριετία συμβατικού ποσού τουλάχιστον ίσο με το 50% της
παρούσας εκτιμώμενης αξίας. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν σύμβαση που αφορά καθαρισμό
χώρων κτιρίων και εξωτερικών χώρων Δημοτικών Επιχειρήσεων (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο) λογίζονται ως Δημοτικά κτίρια και προσμετρούνται για την απόδειξη της
εμπειρίας που απαιτείται. Επίσης να μας διευκρινίσετε αν η κάλυψη του 50 % της εκτιμώμενης αξίας που
απαιτείτε, δίνατε να καλυφτεί με περισσότερες της μίας (1) σύμβασης που αθροιστικά όμως θα καλύπτουν
το 50% της εκτιμώμενης αξίας που απαιτείτε».

ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Όσον αφορά την πλήρωση του συγκεκριμένου όρου, όπως ρητά αναφέρεται στους όρους της
διακήρυξης θα πρέπει η εμπειρία με όμοιες συμβάσεις να αφορά μόνο Δημοτικά κτίρια. Εφόσον
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η παλαιότερη σύμβαση αφορά Δημοτική επιχείρηση, είναι ευκόλως αντιληπτό πως λογίζονται
ως Δημοτικά κτίρια. Προς επίρρωση του ως άνω κριτήριου δύναται να υποβληθούν
περισσότερες από 1 όμοια σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Δημοτικών Κτιρίων.

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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GKARANIS
Ημερομηνία: 2020.09.25 11:54:16 EEST
Αιτία: Δήμαρχος Κομοτηνής
Τόπος: Κομοτηνή
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