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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό για την καθαριότητα των
κτηριακών εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. για το έτος 2018 (αριθ. ∆ιακήρ. 1/2017)»
Κατόπιν αιτήµατος σας για παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε τη διακήρυξη 1/2017 του
διαγωνισµού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών
εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. για το έτος 2018 σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.7 της διακήρυξης
1/2017 πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, από τον κάθε
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό. Σύµφωνα µε το άρθ. 2.2.9 της διακήρυξης στη παρ. 1, η
προκαταρτική απόδειξη ποιοτικής επιλογής γίνεται µε την υποβολή του Τυποποιηµένου
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και στο οποίο δηλώνεται η
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την
υποβολή της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου. Η απόδειξη των ανωτέρω (παρ. 2 του αρθ.
2.2.9) γίνεται µε την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης µόνο από τον προσωρινό
ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθ. 3.2 της διακήρυξης 1/2017.
2. Σχετικά µε το 2ο ερώτηµα, όπως αναφέραµε και ανωτέρω στο 1ο , κατά το στάδιο
των δικαιολογητικών συµµετοχής / τεχνική προσφορά υποβάλλεται το Τ.Ε.Υ.∆. ως
προκαταρτική απόδειξη, στο οποίο δηλώνεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής από τον κάθε διαγωνιζόµενο. Το Τ.Ε.Υ.∆. αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και απαιτείται η
συµπλήρωση όλων των ζητούµενων στοιχείων στα πεδία του εντύπου, χωρίς να χρειάζεται
παραποµπή σε συνηµµένο αρχείο για την τεκµηρίωση των δηλωθέντων. Η απόδειξη των
δηλωθέντων γίνεται µε την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης µόνο από τον
προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθ. 3.2 της διακήρυξης 1/2017.
3. Σχετικά µε το 3ο ερώτηµα για την παρ. γ του αρθ. 2.4.3 της διακήρυξης 1/2017,
σηµειώνεται ότι στο πεδίο παραποµπή του Πίνακα Συµµόρφωσης οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει
να αναφέρουν το συνηµµένο ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο απαντά στη συγκεκριµένη απαίτηση
και σε περίπτωση που αυτό είναι πολυσέλιδο απαιτείται η αναφορά της συγκεκριµένης σελίδας.
Ο Πρύτανης της Α.Σ.Κ.Τ.
Παναγιώτης Χαραλάµπους

