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ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους
Αναδόχους

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.
2.

Την υπ΄ αριθ. 19855/02-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007262409 2020-09-04) 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 2015-2016»- ΚΣ ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ» (MIS 5000143) του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι ο
Δήμος Κομοτηνής, συνολικής εκτιμώμενης aξίας: 264.176,80 € χωρίς το Φ.Π.Α.
3.

Την αριθ. 79/2020 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

4.

Το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης περί τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.

ΕΡΩΤΗΜΑ : Αναφορικά με τα είδη ΒΥΣ (κάποιες συμβάσεις ΤΕΒΑ εμπεριέχουν
διαφορετικούς κωδικούς από τη διακήρυξη του Δήμου Κομοτηνής, ωστόσο πρόκειται για
συμβάσεις βασικής υλικής συνδρομής άλλων κοινωνικών συμπράξεων), αυτές είναι
αποδεκτές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης (σελ. 30), όσον αφορά την
επάρκεια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
μεταξύ άλλων να διαθέτουν: «κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις προμηθειών με αντισυμβαλλόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
(προμήθειας τροφίμων του υποέργου 1 ή προμήθειας ειδών βασικής υλικής συνδρομής του
υποέργου 2, ή συνδυαστικά και των δύο υποέργων, αναλόγως των ομάδων για τις οποίες
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υποβάλλεται προσφορά) που αφορούν την παράδοση ιδίων ή και συναφών ειδών συνολικής
ποσότητας αθροιστικά τουλάχιστον ίσης με το 100 % της απαιτούμενης από την διακήρυξη
ποσότητας των ομάδων για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά, ή/και συνολικής αξίας ίσης κατ’
ελάχιστο με το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.».
Για την πλήρωση του συγκεκριμένου όρου δύναται να υποβληθούν παραδόσεις σε όμοια ή
και συναφή αγαθά όχι μόνο από δημόσιες συμβάσεις ΤΕΒΑ κοινωνικών συμπράξεων, αλλά
γενικά από παραδόσεις σε όμοια ή και συναφή αγαθά σε δημόσιο ή και ιδιωτικό φορέα.
Η συνάφεια των αγαθών δεν προκύπτει από παραδόσεις γενικά ειδών ΒΥΣ, όπως για
παράδειγμα το υγρό σαπούνι χεριών που απαιτείται βάσει της παρούσας διακήρυξης δεν
μπορεί να αντικατασταθεί από παράδοση είδους ΒΥΣ σε προμήθειες ΤΕΒΑ κοινωνικών
συμπράξεων όπως οδοντόκρεμα ή πάμπερς. Μπορεί όμως το υγρό σαπούνι χεριών που
απαιτείται να αντικατασταθεί από άλλο όμοιο ή συναφές προϊόν καθαρισμού των χεριών.
Επιπλέον τούτου όπως αναφέρεται στους όρους της διακήρυξης για την πλήρωση του όρου
θα πρέπει η συνολική ποσότητα ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ των ειδών ΒΥΣ να είναι τουλάχιστον ίσης με
το 100 % της απαιτούμενης από την διακήρυξη ποσότητας της ομάδας ή/και συνολικής αξίας
ίσης κατ’ ελάχιστο με το 100% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. της
συγκεκριμένης ομάδας.

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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GKARANIS
Ημερομηνία: 2020.10.07 10:43:45 EEST
Αιτία: Δήμαρχος Κομοτηνής
Τόπος: Κομοτηνή
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