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Πλαίσιο

για

την

προμήθεια

5.000

σταθμών

εργασίας

με

λογισμικό

συστήματος,

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για τη διασύνδεσή τους στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΙΚΑΝΕΤ και τη θέση
τους σε παραγωγική λειτουργία, προς αντικατάσταση πεπαλαιωμένων σταθμών εργασίας, καθώς και
υπηρεσιών για την απόσυρση των πεπαλαιωμένων σταθμών εργασίας του e-ΕΦΚΑ.
(ΦΓ 51/22)
Σε απάντηση του από 7/6/2022 αιτήματος μέσω ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται οι παρακάτω ζητούμενες
διευκρινήσεις :

Α. Εταιρεία: ACTIVE COMPUTER SYSTEMS

Ζητούμενη Διευκρίνιση :
…Σε συνέχεια της πρόθεσης της εταιρείας να υποβάλλει προσφορά στον εν θέματι διαγωνισμό,
παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τo εξής:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποβάλλονται σε δημοσιότητα μόνο οι εγκεκριμένες οικονομικές
καταστάσεις από τη Γενική Συνέλευση των ανωνύμων εταιρειών. Οι προθεσμίες που ισχύουν για την
σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης είναι μέχρι την 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα, μετά την
λήξη της εκάστοτε εταιρικής χρήσης. Η υποβολή των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
γίνεται εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
Πιο συγκεκριμένα για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2021-31.12.2021, η προθεσμία για
την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση είναι την 10.09.2022 και η υποβολή αυτών στην Υπηρεσία
ΓΕΜΗ, γίνεται μέχρι την 30/09/2022.
Βάσει των ανωτέρω ισχυουσών προθεσμιών, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε στην περίπτωση
που δεν έχει εγκριθεί νομίμως ο ισολογισμός του 2021, εάν μας παρέχεται η δυνατότητα να
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υποβάλλουμε οικονομικά στοιχεία των ετών 2018-2019-2020, για να καλυφθεί η απαίτηση
των 3 τελευταίων ετών που αναγράφεται στο άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης…
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όπως ορίζεται στην παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης του διαγωνισμού

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
•

Να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο ή
ίσο από το 100% [του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (χωρίς ΦΠΑ)]. Σε περίπτωση που
οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το 100% [του προϋπολογισμού του
Έργου, (χωρίς ΦΠΑ)].

•

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να δραστηριοποιείται κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον ενός έτους και να έχει συμπληρώσει μία διαχειριστική χρήση.

Συνεπώς κάθε συμμετέχουσα θα πρέπει να πληροί την ως άνω απαίτηση
Περαιτέρω, κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πρέπει να υποβληθούν τα
αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.2 .

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν :
Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην
έκδοση Ισολογισμών, ή
Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην
έκδοση Ισολογισμών.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.1
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη
•

την παρ. 12 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), το άρθρο 69 3του ν. 4072/2012 (Α’ 86)

Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016).
2 Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η)
ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). ..».
3 2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου
μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης με αντικείμενο την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).
1
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•

το γεγονός ότι ο χρόνος υποβολής των ανωτέρω αποδεικτικών μέσων εξαρτάται από το
χρονικό σημείο ολοκλήρωσης των διαδικασιών κατά τα οριζόμενα στη παρ. 3.2 της
Διακήρυξης , αλλά και από το χρόνο υπογραφής της σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο

•

ότι δεν είναι γνωστό στην παρούσα χρονική στιγμή εάν κατά το χρόνο υποβολής των
αποδεικτικών μέσων (κατακύρωση – σύναψη σύμβασης κτλ) θα έχουν παρέλθει ή όχι οι
προθεσμίες που επικαλείστε ,

Σας γνωρίζουμε ότι εφόσον νομίμως συντρέχουν και αποδεικνύονται κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη
χρονικά σημεία,

οι λόγοι για τους οποίους δεν θα είστε σε θέση να προσκομίσετε τα ανωτέρω

δικαιολογητικά γίνεται κατανοητό ότι για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 2.2.5 θα υποβληθούν
οι Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, που σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία οφείλετε να έχετε εγκρίνει και δημοσιεύσει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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