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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων – χώρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, για
ένα (1) έτος (Προκήρυξη: Υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 452.19.02.2020), ύστερα από αιτήματα
υποψήφιων οικονομικών φορέων»

Ερώτηση 1: (Υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο στις 24.02.2020)
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν θα πρέπει να χρεωθεί στην προσφορά μας ο
παρακρατούμενος φόρος 8% που επιστρέφεται από την εφορία;
Απάντηση 1: (Απαντήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 24.02.2020)
Όπως θα δείτε και στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς στην προκήρυξη δεν
αναφέρεται η παρακράτηση φόρου 8% και ως εκ τούτο στην προσφορά σας δεν θα
χρεώνεται ο φόρος αυτός, που σημαίνει ότι θα συμψηφιστεί (επιστραφεί) με τις
φορολογικές σας υποχρεώσεις.
Ερώτηση 2: (Υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο στις 25.02.2020)
Ονομάζομαι Σ.Π. και είμαι ιδιοκτήτης της εταιρίας καθαρισμού «….. ΙΚΕ». Η εταιρία έχει
συσταθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Στην προκήρυξη αναφέρεται στην ενότητα για την
χρηματοοικονομική επάρκεια ότι θα πρέπει οι συμμετέχοντες φορείς να έχουν ετήσιο
ειδικό κύκλο για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον όσος
είναι ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου. Η ερώτηση μου είναι αν υπάρχει η
δυνατότητα να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό καθώς ο ετήσιος κύκλος της εταιρίας για
το 2019 ξεπερνάει τον προϋπολογισμό αλλά εφόσον η εταιρία ξεκίνησε τη δραστηριότητα
της το 2019 δεν υπάρχουν δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
Απάντηση 2: (Απαντήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 26.02.2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:

Α)το μέρος Ι του παραρτήματος XII του προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, που
αναφέρονται τα εξής:
«Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν,
κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό ασφαλιστικής
κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων·
β) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση
που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας·
γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.»
και
Β) την παράγραφο 3 της ενότητας ΙΙΙ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 13 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) που αναφέρονται μεταξύ
άλλων τα εξής:
«… Σημειώνεται, πάντως, ότι ειδικά στην περίπτωση του κριτηρίου του κύκλου εργασιών, η
δήλωση του προσφέροντος “κατ' ανώτατο όριο” για τις τρεις τελευταίες οικονομικές
χρήσεις είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, αν η επιχείρηση λειτουργεί για λιγότερο της τριετίας
χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία του διαγωνισμού για το
λόγο αυτό (“για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ανώτατο όριο, συναρτήσει
της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων
του”)»
Οπότε και δίνεται η δυνατότητα για την συμμετοχή της εταιρείας σας, εφόσον πληρούνται
και οι υπόλοιποι όροι της εν λόγω προκήρυξης.
Ερώτηση 3: (Υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο στις 25.02.2020)
Στο Παράρτημα Ε στην σελίδα 35 στον πίνακα θα συμπεριληφθεί σε κάποιο πεδίο ο φόρος
εισοδήματος 8% ; πχ. στα λοιπά έξοδα;
Απάντηση 3: (Απαντήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 26.02.2020)
Όχι, δεν θα αναφερθεί πουθενά η παρακράτηση φόρου 8% και ως εκ τούτο στην προσφορά
σας δεν θα χρεωθεί ο φόρος αυτός. Ο φόρος αυτός θα συμψηφιστεί (επιστραφεί) με τις
φορολογικές σας υποχρεώσεις.
Ερώτηση 4: (Υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο στις 25.02.2020)
Ορίζετε κάποιο εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους και αναλωσίμων;

Απάντηση 4: (Απαντήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 26.02.2020)
Όχι, μόνο ποσοστό εργολαβικού κέρδους ίσο ή μεγαλύτερο του 3%.
Ερώτηση 5: (Υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο στις 25.02.2020)
Στο Παράρτημα Γ στην σελίδα 30 στην σειρά 28 η απαίτηση στην στήλη β είναι κενή.
Απάντηση 5: (Απαντήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 26.02.2020)
Εκ παραδρομής έμεινε κενή. Η απαίτηση είναι ΝΑΙ, όπως και στις υπόλοιπες απαιτήσεις.
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