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Θέμα:  Διευκρινίσεις σε ερωτήσεις οικονομικών φορέων 

Σχετ: Τα από 31.5.2019 ερωτήματα οικονομικών φορέων 

 

 

Σε απάντηση ερωτημάτων οικονομικών φορέων σχετικά με όρους της Διακήρυξης 

12Α/2019 διευκρινίζονται τα παρακάτω:  

1. Ερώτηση: Παράγραφος 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. «α) Να 

διαθέτουν ικανοποιητική τεχνογνωσία, επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία, σε 

έργα αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπό ανάθεση ταχυδρομικές 

υπηρεσίες. Προς απόδειξη αυτού, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει 

εμπειρία σε παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών τουλάχιστον τα τρία (3) τελευταία έτη, 

σε ανάλογα έργα. Θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να έχει εκτελέσει, συμβάσεις 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες αθροιστικά θα ανέρχονται σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από ή ίσο, του 50% του ετήσιου προϋπολογισμού της σύμβασης (χωρίς 

Φ.Π.Α) για την οποία υποβάλλεται η προσφορά». Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν 

ως προς την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας και ικανότητας σε παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται έργα αντίστοιχου μεγέθους σε 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής άδειας ή συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών υπό καθεστώς ειδικής άδειας. 

Απάντηση: Δεδομένου ότι η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά σε παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς ειδικής άδειας (βλ. Παράρτημα Α, Τεχνικές 

Προδιαγραφές, άρθρα 1 και 2) και ότι σύμφωνα με την παρ. 2.2.6. περ. α) απαιτείται 

οι οικονομικοί φορείς «να διαθέτουν ικανοποιητική τεχνογνωσία, επαγγελματική 

ικανότητα και εμπειρία, σε έργα αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπό 

ανάθεση ταχυδρομικές υπηρεσίες» γίνονται δεκτά προς απόδειξη της σχετικής 

επαγγελματικής εμπειρίας και ικανότητας μόνο έργα που εκτελέστηκαν υπό 

καθεστώς ειδικής άδειας της ΕΕΤΤ. 
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2. Ερώτηση: Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν 

οι λογαριασμοί οι οποίοι θα παραλαμβάνονται εμφακελωμένοι θα είναι και 

ταξινομημένοι ανά ΤΚ. 

Απάντηση: Οι λογαριασμοί που θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο θα είναι και 

ταξινομημένοι βάσει της σειράς έκδοσης των λογαριασμών ύδρευσης, η οποία 

προσδιορίζεται από την περιοχή (τομέας) και την οδό (διαδρομή), δηλαδή όχι κατ’ 

ανάγκη ανά Τ.Κ. 

3. Ερώτηση: Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν η επίδοση των λογαριασμών αφορά 

μόνο τον Ν. Θεσσαλονίκης. 

Απάντηση: Η αποστολή/επίδοση των λογαριασμών αφορά στην περιοχή ευθύνης 

της ΕΥΑΘ ΑΕ, δηλαδή στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης 

και στη ΒΙΠΕ Σίνδου και πάντως εντός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης. 

4. Ερώτηση: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης ένας οικονομικός φορέας 

μπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 

οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (παρ. 2.2.5) και τα σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παρ. 2.2.6) παρακαλώ όπως μας 

επιβεβαιώσετε ότι:  

Α) για το κριτήριο 2 της παρ. 2.2.5 ο συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να 

λάβει δάνεια εμπειρία από τρίτο φορέα ως προς την βεβαίωση πιστοληπτικής 

ικανότητας προερχόμενη από το ΤΜΕΔΕ, αφού ρητώς επισημαίνεται στο άρθρο 

2.2.8 ότι και οι εν λόγω οικονομικοί φορείς στους οποίους στηρίζονται είναι από 

κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Β) για το κριτήριο α της παρ. 2.2.6, εμπειρία σε παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 

επιβεβαιώστε μας αν αυτή μπορεί να στοιχειωθεί με επίσημη βεβαίωση από την 

ΕΕΤΤ από την οποία αποδεικνύεται ο κύκλος εργασιών από ταχυδρομικές υπηρεσίες 

ανά έτος, δεδομένου ότι είναι η αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης αυτών. 

Απάντηση: Α) Σύμφωνα με την παρ. 2.2.5 περ. 2 της Διακήρυξης απαιτείται 

«τραπεζική βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας για την απόδειξη της Οικονομικής – 

Χρηματοδοτικής ικανότητας». Η απαίτηση αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 80 παρ. 

4 του Ν. 4412/2016 και τα προβλεπόμενα στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄ του νόμου. Δεδομένου ότι το ΤΜΕΔΕ δεν αποτελεί τραπεζικό 

ίδρυμα, οι εκδιδόμενες από αυτό βεβαιώσεις, είτε αφορούν στην πιστοληπτική 

ικανότητα του οικονομικού φορέα, είτε τρίτου φορέα στις ικανότητες του οποίου 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, δεν πληρούν τον ανωτέρω όρο της Διακήρυξης. 

Επισημαίνεται, πάντως, ότι σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.2. περ. Β.3. της Διακήρυξης 

«εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
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ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο». 

Β) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της περίπτωσης α) της παρ. 2.2.6 της 

Διακήρυξης αποδεικνύεται, σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.2. περ. Β.4. της Διακήρυξης 

με πιστοποιητικά εκτέλεσης των υπηρεσιών, τα οποία έχουν εκδοθεί από τους 

αρμόδιους φορείς ανάθεσης των εργασιών, δηλαδή τους πελάτες/λήπτες των 

υπηρεσιών. Βεβαίωση της ΕΕΤΤ γίνεται δεκτή προς απόδειξη των ανωτέρω μόνο 

εάν η ΕΕΤΤ ήταν πελάτης/λήπτης των ταχυδρομικών υπηρεσιών και όχι στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της ως εποπτεύουσας αρχής της ταχυδρομικής αγοράς. 

5. Ερώτηση: Ένας οικονομικός φορέας που στηρίζεται στην ικανότητα τρίτων στο 

επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας εφόσον δεν διαθέτει την 

απαιτούμενη εμπειρία σε παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν μπορεί να 

συμπληρώσει και να εξάγει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ εφόσον τα σχετικά πεδία έχουν οριστεί ως 

υποχρεωτικά, με αποτέλεσμα ο οικονομικός φορέας που δεν συμπληρώνει τα πεδία 

αυτά να μην μπορεί να συνεχίσει και να εξάγει το αρχείο. Παρακαλώ όπως 

ενημερώσετε για τον τρόπο αντιμετώπισης του ως άνω προβλήματος. 

6. Απάντηση: Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο οικονομικός φορέας δεν μπορεί να 

συμπληρώσει και να εξαγάγει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή του 

στο ΕΣΗΔΗΣ υπό μορφή *pdf με την κατάλληλη ψηφιακή υπογραφή του οικονομικού 

φορέα. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας πρέπει να υποβάλει επιπλέον 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα επεξηγούνται οι λόγοι 

για τους οποίους δεν κατέστη εφικτή η συμπλήρωση και εξαγωγή του ΕΕΕΠ στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

 
 Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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