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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  22/ 02/ 2019 

 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                              Αρ. Πρωτ.:       5965 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 

 Τηλ.: 2132042718                                                         Προς: κάθε ενδιαφερόμενο  

 FAX: 2132042714                                                                    

 e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

       ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό  Διαγωνισμό, προς  ανάδειξη  

αναδόχου  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ»., Α.Μ.: 82/2019, 

προϋπολογισμού 74.800,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με Αρ. Πρ. 4264/12-02-2019  
 

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας έως 21/02/2019, σχετικά με 

τον Συνοπτικό  Διαγωνισμό, προς  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ»., Α.Μ.: 82/2019, προϋπολογισμού 74.800,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) με Αρ. Πρ. 

4264/12-02-2019 και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Τεχνική Υπηρεσία σας στέλνουμε τις 

παρακάτω διευκρινήσεις:  

 

Ερώτηση 1:  

Τα iso που θα σας παραθέσουμε είναι του προμηθευτή και όχι του πρατηρίου. Καλύπτει αυτό τις 

απαιτήσεις της διακήρυξης? 

Απάντηση :   

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης:  

«Στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιληφθούν τα διάφορα έγγραφα (π.χ. 

πρότυπα ELOT, Πιστοποιήσεις, κανονισμοί, βεβαιώσεις, prospectus κλπ), με τα οποία αποδεικνύεται 

η ποιότητα των προς προμήθεια καυσίμων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η 

Τεχνική επάρκεια και επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου όπως : 

α) ISO  9001: 2015 (πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας), 

β) ISO 14001:2015 (πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης), 

γ) OHSAS 18001: 2007 (ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία),  

ή ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας του 

συμμετέχοντος.» 

Συνεπώς, τα ως άνω πιστοποιητικά αφορούν τον υποψήφιο (το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει 

προσφορά) και όχι άλλο ή συνεργαζόμενο νομικό πρόσωπο.  

 

 

Ερώτηση 2:  

Ανάλογη εμπειρία υπάρχει από το άλλο πρατήριο που διαθέτουμε και όχι από το πρατήριο που θα 

δηλώσουμε συμμετοχή. Να υποβληθούν οι συμβάσεις και οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτές. 

Απάντηση :   

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης:  

«Επίσης θα περιληφθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ….. και αφ’ ετέρου την ανάλογη εμπειρία 

των υποψηφίων, και πιο συγκεκριμένα αντίγραφα συμβάσεων που θα αποδεικνύουν την συνεργασία 

της επιχείρησης με αντίστοιχες υπηρεσίες  (π.χ. Ο.Τ.Α. , Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Ι. , ή ιδιωτικούς φορείς), 
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καθώς και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου βοηθάει στην 

τεκμηρίωση των παραπάνω.»  

Η απαίτηση απόδειξης ανάλογης εμπειρίας αφορά τον υποψήφιο (το νομικό πρόσωπο που 

υποβάλλει προσφορά). Συνεπώς, αν και τα δύο (ή περισσότερα) πρατήρια ανήκουν στον 

υποψήφιο (το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά), γίνεται δεκτή η αθροιστική εμπειρία 

τους προς απόδειξη του ως άνω κριτηρίου.  

Επίσης, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 

αυτούς (Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις 

ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση 

τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης). Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα 

έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

 

Ερώτηση 3:  

Οι ισολογισμοί 2 ετών είναι κριτήριο επί ποινή αποκλεισμού? Το πρατήριο μας ξεκίνησε τη 

λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2018 

Απάντηση :   

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης:  

«Επίσης θα περιληφθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν αφ’ ενός την οικονομική ευρωστία και 

βιωσιμότητα της επιχείρησης, (άδεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ισολογισμοί των 2 

τελευταίων ετών) … καθώς και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον στοιχείο που κατά την κρίση του 

υποψηφίου βοηθάει στην τεκμηρίωση των παραπάνω.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει - δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών 

- δημοσιευμένους ισολογισμούς για δυο (2) διαχειριστικές τους, τότε μπορεί να υποβάλει 

ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων 

Φορολογικών Δηλώσεων.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που 

δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο δυο ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

 

 

 

                                                                                Η Διευθύντρια  

 

 

                                                                                          Δήμητρα Τριβέλλα  
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