
 

3.2.Β.2. Καθαρή θέση 

Σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση 

σύμπραξης/ένωσης προσώπων ένα τουλάχιστον μέλος αυτής, θα 

πρέπει να έχει καθαρή θέση (δηλαδή το σύνολο των στοιχείων 

ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις) μεγαλύτερη από το 5% του 

προϋπολογισμού του αντικειμένου της Σύμβασης για το οποίο 

προσφέρει.  

Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της παραπάνω απαιτούμενης οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι προσφέροντες θα πρέπει απαραίτητα 

να υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελο Β) τα αντίστοιχα σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι: 

 Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και τυχόν σχετικές εκθέσεις αυτών 

 Βεβαιώσεις συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  

 Βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή 

- Αντίγραφο του τελευταίου θεωρημένου ισοζυγίου ή  

- Ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός (όπου υπάρχει υποχρέωση 

δημοσίευσης) 

 

3.2.Γ. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα  

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

3.2.Γ.1. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα ίδια, οι οποίοι αποδεδειγμένα 

έχουν μελετήσει, σχεδιάσει, βιομηχανοποιήσει, συναρμολογήσει, 

ανεγείρει, δοκιμάσει & θέσει σε λειτουργία τον πλήρη ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό μέσης και χαμηλής τάσης, αυτοματισμού (PLC-HMI), 

μονάδων οδήγησης κινητήρων (AC, DC Drives) και 

ηλεκτροκινητήρων σε Εκσκαφείς με καδοτροχό (Bucket wheel 

excavators) σε υπαίθρια Ορυχεία.  

Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να έχει ανεγερθεί κατά την τελευταία 

δεκαετία και να λειτουργούν επιτυχώς για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των εν λόγω Οικονομικών 

Φορέων, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή των εξής 

παραστατικών εγγράφων: 

α. Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO-9001:2015, που έχει χορηγηθεί 

από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης, το οποίο θα είναι σε 

ισχύ και θα καλύπτει μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή του ως 

άνω ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.  

β. Πίνακα Πελατών (Reference List) που θα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

- το είδος και το μέγεθος του Εκσκαφέα που εγκαταστάθηκε 

ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και το Συμβατικό Τίμημα. 

- την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του Μηχανήματος. 

- στοιχεία του Πελάτη (ή των Πελατών) με διεύθυνση, τηλέφωνο, 

e-mail. 

- οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο στοιχείο από το οποίο θα 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω. 

3.2.Γ.2. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα ίδια ή Συμπράξεις/Ενώσεις 

Φυσικών ή/και Νομικών Προσώπων που αποδεδειγμένα: 

α. Έχουν συνυπογράψει «Δεσμευτική Δήλωση Συνεργασίας» με 

Οίκο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 3.2.Γ.1. 

και 

β. Έχουν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία εξοπλισμό μέσης 

τάσης, χαμηλής τάσης και σύστημα αυτοματισμού (PLC-HMI)  
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