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Κομοτηνή , 05-11-2021 

Αριθ. Πρωτ.: 27567 

 

ΠΡΟΣ 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους Αναδόχους 

 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

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 με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τ.Α΄),.  

2. Την υπ΄ αριθ. 26825/29-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009447084 2021-10-29) διακήρυξη 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με 

τίτλο: Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού για καταφύγιο αδέσποτων ζώων Δήμου 

Κομοτηνής για το έτος 2022 , εκτιμώμενης αξίας: 71.784,20 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%.  

3. Την αριθ. 132/2021 τεχνική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.  

4. Το από 04/11/2021 ηλεκτρονικά υποβληθέν ερώτημα / έγγραφο υποψηφίου αναδόχου. 

 

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο υποψηφίου αναδόχου αναφέρονται τα εξής:    

«Στην διακήρυξη Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν [σε αντιστοιχία με τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας που έχουν 

τεθεί στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, σύμφωνα με το Παράρτημα XII, Αποδεικτικά μέσα για 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, μέρος ΙΙ του ν. 4412/2016] οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

τουλάχιστον Μία (1) σύμβαση προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, συνολικής αξίας τουλάχιστον 

ίσης με το 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. για τα είδη για τα οποία υποβάλουν 

προσφορά. (Αν δεν είναι μία σύμβαση ίση με το 50% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς 

ΦΠΑ. για τα είδη για τα οποία υποβάλουν προσφορά μπορούμε να δηλώσουμε συμβάσεις με 

άθροισμα 50%); 

Κατόπιν του σχετικού ερωτήματος σας διευκρινίζουμε πως όπως ρητά αναφέρεται στους 

όρους της διακήρυξης, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών 
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από το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση 

προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (είτε με δημόσιο φορέα, είτε παραδόσεις σε ιδιώτες), 

ύψους τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των ειδών 

για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

Επιπλέον αναφέρεται ρητά στους όρους της διακήρυξης πως προς επίρρωση του ως άνω 

κριτήριου δύναται να υποβληθούν περισσότερες από 1 σύμβαση και συνδυασμών δημοσίων 

συμβάσεων με παραδόσεις σε ιδιωτικό φορέα. 

Εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή, τότε κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου θα πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή,  

Εάν δε, ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, τότε κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου θα πρέπει να υποβληθούν είτε αντίγραφα από επίσημα παραστατικά (π.χ. 

τιμολόγιο), είτε βεβαίωση του αποδέκτη των υπηρεσιών ότι ολοκληρώθηκε καλώς η προμήθεια 

στην οποία θα αποτυπώνονται τα είδη και η αξία της προμήθειας. 

 

Το παρόν έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και συγκεκριμένα στον 

συστημικό τόπο του διαγωνισμό με α/α 141418 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, 

Υλικών, Εξοπλισμού και Υπηρεσιών 

Ζωή Πολίτου 

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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