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ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της διακήρυξης Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού άνω
των ορίων, για το έργο µε τίτλο «Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής
Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
– τιµής, προϋπολογισµού 626.600,00 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%»
(505.322,58 € χωρίς ΦΠΑ)
Σχετ. Η µε αριθ.πρωτ. 117501(3572)/4-4-2018 ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
Με το παρόν ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως
άνω διακήρυξης αναφορικά µε διευκρινίσεις που δίνονται κατόπιν υποβληθέντων µέσω του
ΕΣΗ∆ΗΣ ερωτηµάτων, ως εξής:
ΕΡΩΤΗΜΑ

«Θα θέλαµε συµπληρωµατικές πληροφορίες για τα κάτωθι ερωτήµατα: 1) Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια: Σύµφωνα µε τη διακήρυξη, ο υπολογισµός της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας γίνεται µέσω ισολογισµών ή λοιπών δικαιολογητικών των
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι
2017, 2016 και 2015. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ακόµα δηµοσιευµένος ισολογισµός για το
2017, θεωρούµε ορθότερο να σας αποστείλουµε τα οικονοµικά στοιχεία για τις διαχειριστικές
χρήσεις 2014, 2015 και 2016 για τις οποίες έχουν ήδη δηµοσιευτεί οι αντίστοιχοι ισολογισµοί.
Θεωρείται ότι θα υπάρξει πρόβληµα και αν ναι τι προτείνετε; 2) Στήριξη στην ικανότητα
τρίτων: Στην περίπτωση που υπάρξει στήριξη στις ικανότητες άλλου φορέα όσον αφορά στα
κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, καθώς και στα κριτήρια τεχνικής
και επαγγελµατικής ικανότητας, η δέσµευση του φορέα δανειστή τι ακριβώς θα αναφέρει;
Υπάρχει κάποιο πρότυπο έγγραφο; συµφωνητικό; Επίσης, υπάρχει κάποια άλλη δέσµευση;
υποχρέωση του φορέα δανειστή σχετικά µε την υλοποίηση του έργου; 3) Αποδεικτικά µέσα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.9.2, τα οποία είναι στην αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να
µεταφραστούν στην ελληνική και να επικυρωθούν µέσω δικηγόρου; 4) Σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.9.2, υπό-παράγραφος Β1, σηµείο (β), η µη αναστολή των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. Θα πρέπει να προσκοµίσουµε κάποιο σχετικό
δικαιολογητικό;»
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά µέσα» σηµείο Β3 ορίζεται ότι : «Για την

απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισµού, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην
έκδοση Ισολογισµών ή υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του µέσου γενικού ετήσιου κύκλου
εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του
διαγωνισµού, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών. Εάν ο
οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.» Σε περίπτωση λοιπόν που δεν υπάρχει
δηµοσιευµένος ισολογισµός η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια αποδεικνύεται µε
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο (π.χ. µέσω των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ της
εταιρίας κατά το έτος αναφοράς)
2) Η δήλωση δέσµευσης του φορέα στον οποίο στηρίζεται ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει
να καλύπτει τον όρο ότι οι δανειστές φορείς θα «…θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους...» σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.8. «Στήριξη στην ικανότητα τρίτων» της διακήρυξης .
Επιπλέον ο δανειστής φορέας θα πρέπει να συµπληρώσει ξεχωριστό ΕΕΕΠ σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ. Στα έγγραφα της σύµβασης περιλαµβάνονται ως
υποδείγµατα µόνο όσα αναφέρονται στα Παραρτήµατα της ∆ιακήρυξης και ειδικότερα τα
Παραρτήµατα ΙΙΙ-Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς, IV-Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
και V Σχέδιο Βιογραφικού Σηµειώµατος. Σε ότι αφορά τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του
δανειστή φορέα σχετικά µε την υλοποίηση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο
2.2.8. καθώς και όσες διατάξεις σχετίζονται µε τους όρους εκτέλεσης της σύµβασης καθώς
είναι από κοινού υπεύθυνοι µε τον Ανάδοχο.
3) Σύµφωνα µε το άρθρο 2.1.4. «Γλώσσα» της διακήρυξης, ορίζεται ότι «...Τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται
η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο…»,
συνεπώς στο συγκεκριµένο ερώτηµα ισχύουν τα ανωτέρω ανάλογα µε την ιδιότητα του
αλλοδαπού εγγράφου (δηµόσιο/ιδιωτικό)
4) Για την απόδειξη της µη συνδροµής του συγκεκριµένου λόγου αποκλεισµού, ήτοι την µη
αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων και ειδικότερα προσκοµίζεται η
εκτύπωση από το σύστηµα TAXISNET της καρτέλας «Στοιχεία Επιχείρησης» όπου θα είναι
εµφανής η «Κατάσταση Επιχείρησης» (Ενεργή)
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