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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθήνα 28-7-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 8647

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΥΚΑ Α.Ε.
Δ/νση : Οικονομικού
Βας.Σοφίας 12
Τμήμα : Προμηθειών
Τηλ: 2106647154
Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103
Φαξ: 2106028610
Α.Φ.Μ.
:
Τ.Κ. 11510
- ΑΘΗΝΑ
Δ.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ.
: 0 900 38 188
2. Κάθε ενδιαφερόμενο
Δ.Ο.Υ.
: ΙΒ’ Αθηνών
Πληροφορίες : Λ.Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο
: 21074 90 423
Fax
: 21074 90 427
e-mail
: l.anagnostopoulos@elga.gr
ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 7977/15-7-2015 διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον
καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος
ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας του ΕΛ.Γ.Α.»

Σε απάντηση της από 24-7-2015 επιστολής σας (αριθμ. πρωτ. 8502/27-7-2015 εισερχ.
ΕΛ.Γ.Α.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
EΡΩΤΗΜΑ 1ο:
Το άρθρο 6 της σχετικής διακήρυξης παράγραφός 3 που αφορά την υποβολή καταλόγου
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κ.λ.π. η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης σε περίπτωση έργων του Δημοσίου ή με υπεύθυνη Δήλωση
του Αγοραστή για τον Ιδιωτικό τομέα.
Σε περίπτωση που σας υποβάλλουμε το σχετικό πίνακα συμβάσεων που η Εταιρεία μας
υποβάλει στην αρμόδια Εφορία σύμφωνα με το νόμο, ο οποίος φέρει υπογραφή και
σφραγίδα της Εφορίας (πιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο τα ιδιωτικά συμφωνητικά που
επισυνάπτει η εταιρεία μας με τους πελάτες της) και αναφέρονται όλα τα στοιχεία (Επωνυμία,
ΑΦΜ, αντικείμενο, αξία και διάρκεια σύμβασης) θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την
υποβολή των πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης ή της υπεύθυνης Δήλωσης του Αγοραστή?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται με όσα αναφέρονται στην παρ.2 περ. γ. του άρθρου
Α
8 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 /2007).
Βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α/2007) «οι παραδόσεις αποδεικνύονται
εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά με τα οποία έχουν εγκριθεί ή
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά ή εφόσον δεν προβλέπεται ή έκδοση παραστατικών ή δεν
υπάρχουν παραστατικά με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και εάν αυτό δεν είναι
δυνατόν με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή».
Συνεπώς στην περίπτωση των έργων του Δημοσίου, ο κατάλογος συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης.
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Στην περίπτωση των έργων του Ιδιωτικού Τομέα, ο κατάλογος συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει να συνοδεύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή εφόσον
δεν προβλέπεται ή έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά με υπεύθυνη
δήλωση του αγοραστή και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν με υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή.
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