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Θέμα: Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων σχετικά με το διεθνή ανοιχτό
διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης &
υποβοήθησης της ΕΓΥ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και κοστολόγησης των
υπηρεσιών ύδατος»
Σχετ. : 1. Την από 27 Φεβρουαρίου 2014 Προκήρυξη της ΕΓΥ που εγκρίθηκε με την
υπ αρ. οικ. 150146/27-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΛ0-ΟΣΒ) Απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 150285/2-42014 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων.
2. Την από 26-3-2014 αίτηση της «PLANET Α.Ε.» (α.π. ΕΓΥ 150274/31-3-2014)
Σε συνέχεια της παραπάνω (2) σχετικής αιτήσεώς σας, για παροχή διευκρινίσεων
σχετικά το διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου «Σύμβουλος
τεχνικής υποστήριξης & υποβοήθησης της ΕΓΥ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης
και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος», σας ενημερώνουμε ότι:
1. Όσον αφορά την προσκόμιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το
Αρ.11 παρ. 2 εδ. 7.1 της ως άνω Προκήρυξης πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο ή
απόσπασμα ισολογισμών της επιχείρησης ή υπεύθυνη δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου
εργασιών της, που αφορά ειδικότερα τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, κατά τις τρείς
(3) προηγούμενες του έτους Διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (2011, 2012,
2013). Επισημαίνεται ότι, εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες κατά χρονικό διάστημα
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, ο Υποψήφιος
Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα
σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό και
αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια.
2. Όσον αφορά την περίπτωση μη διαθεσιμότητας των αποδεικτικών στοιχείων της
του αρ. 11.2 της Προκήρυξης προβλέπεται ότι:
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- Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση του, Διαγωνιζόμενου ενώπιον
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου
- Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη βεβαίωση του Διαγωνιζόμενου, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.»
3. Όσον αφορά την δήλωση ενώπιων συμβολαιογράφου αλλοδαπού φυσικού
προσώπου σύμφωνα με το Αρ. 11.2 της ως άνω Προκήρυξης, αν σε κάποια χώρα
δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση
του Διαγωνιζόμενου, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Δικαιολογητικά
που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Επίσης σύμφωνα με το Αρ. 5.2 της ως άνω Προκήρυξης, επιτρέπεται αντίστοιχα η
κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας
της διαγωνιζόμενης, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ.
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4. Όσον αφορά την προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων ισχύει το αρ. 1
ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) και η υπ’ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014
Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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