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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τη διακήρυξη ηλεκτρονικού κλειστού
διαγωνισμού (Στάδιο Α΄ προεπιλογή - πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με συστημικό αριθμό 91155) για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών
Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα
νησιά Σάμο, Κω και Λέρο»
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Σύμφωνα με το άρθρο 24.5 της Διακήρυξης: «…Για την απόδειξη της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας:
Υποβάλλονται οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση
των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία, των τριών (3) προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού
οικονομικών χρήσεων (2019,2018,2017)….»
Επειδή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων
των Ανωνύμων Εταιρειών για το έτος 2019, είναι η 30.09.2020, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, οι οικονομικοί φορείς
που δεν έχουν δημοσιεύσει Οικονομικές Καταστάσεις για το 2019, είναι αποδεκτό για τη συμμετοχή τους στον
διαγωνισμό και την απόδειξη της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας, να υποβάλλουν, τις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις των ετών 2018, 2017, 2016, και να χρησιμοποιήσουν τα μεγέθη που αναφέρονται σε αυτές για
την πλήρωση των σχετικών κριτηρίων.
Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε να μας υποδείξετε τα αποδεικτικά μέσα που θα πρέπει να υποβάλλουμε για την
απόδειξη των οικονομικών μεγεθών της χρήσης 2019.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Σχετικά με την απαίτηση της παρ. 22.Γ περί χρήσης δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2019,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση που δεν είναι δημοσιευμένες ακόμη οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις
έτους 2019 - καθώς δεν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία με βάση τις κείμενες διατάξεις - δύνανται να χρησιμοποιηθούν
αντί αυτών, βεβαιώσεις ορκωτού λογιστή με βάση τις προσωρινές οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1 & 2
Στην περίπτωση που, κατά το χρόνο που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει τα αποδεικτικά μέσα της οικονομικής/
χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ όπως ορίζονται στο άρθρο 24.5 της διακήρυξης, ο υποψήφιος δεν έχει
δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019 και δεν έχει παρέλθει η κατά νόμο προθεσμία προς τούτο, μπορεί
να προσκομίσει ως ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα:
-

Ισοζύγιο της τελευταίας ημερομηνίας οικονομικής χρήσης του έτους 2019 (31.12.2019 ή άλλης) υπογεγραμμένο από
τον λογιστή/οικονομικό υπεύθυνο της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο κύκλος εργασιών της για την παραπάνω
χρήση μαζί με Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 52 του ν. 4635/19) του νόμιμου εκπροσώπου με την
οποία θα δηλώνεται αφενός ότι μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ο υποψήφιος δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές
καταστάσεις για το έτος 2019 και δεν έχει παρέλθει η κατά νόμο προθεσμία προς τούτο και αφετέρου όλα τα στοιχεία
που απαιτούνται για την αξιολόγηση του κριτηρίου ήτοι:
Α) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το έτος 2019 όπως προκύπτει από το παραπάνω Ισοζύγιο
Β) οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις και το παθητικό της εταιρείας της χρήσης 2019

1

Γ) το κυκλοφορούν ενεργητικό και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας της χρήσης 2019
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω, μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε άλλο
αποδεικτικό μέσο για την απόδειξη της κατά τα παραπάνω ζητούμενης επάρκειας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Στις κρατήσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 8 της διακήρυξης «Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λπ.Πληρωμή Αναδόχου», περιλαμβάνεται και ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό
πληρωμής έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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