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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. 5081/05-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008240203 2021-03-05) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, 

εκτιμώμενης αξίας: 197.680,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Το από 09-03-2021 ερώτημα υποψήφιας αναδόχου εταιρείας όσον αφορά την πλήρωση του 

όρου της τεχνικής επάρκειας. 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης (σελ. 31), όσον αφορά την τεχνική και 

επαγγελματική επάρκεια αναφέρεται πως «οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά την 

τελευταία τριετία (2019,2018,2017), να έχουν εκτελέσει μία τουλάχιστον σύμβαση προμηθειών 

ομοίου ή παρομοίου τύπου και προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου με το 100% του 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α για  το Τμήμα/τα Τμήματα για τα οποία υποβάλλει προσφορά». 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 (περί αποδεικτικών μέσων) παρ. Β.4. «Για την απόδειξη της 

τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Κατάλογο εκτελεσθέντων προμηθειών 

που να αποδεικνύει ότι έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων του 

έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, μία τουλάχιστον σύμβαση 

προμηθειών όμοιου ή παρομοίου τύπου και προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου με το ήμισυ του 

προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, χωρίς ΦΠΑ, για το Τμήμα/τα Τμήματαγια τις οποίες 

υποβάλλει προσφορά και αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων». 

 



 
Το σχετικό ερώτημα σύμφωνα με το οποίο «Με δεδομένο πως η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών έχει ορισθεί το 2021, ερωτάται η αναθέτουσα αρχή εάν είναι δυνατόν για 

την κάλυψη του όρου του άρθρου 2.2.6 δύναται να υπολογιστούν συμβάσεις που 

ολοκληρώθηκαν κατά το έτος 2020». 

 

Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων και προς διευκρίνιση του σχετικού 

όρου της διακήρυξης σας γνωρίζουμε πως όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.9.2 (περί 

αποδεικτικών μέσων) παρ. Β.4., δύναται να υπολογιστούν συμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί 

κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού 

οικονομικών χρήσεων, ήτοι των ετών 2018 έως και 2020. 

 

 

  

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών,  

               Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

                           Ζωή Πολίτου 

            ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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