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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. Σχετικά µε τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής και καλής εκτέλεσης στα σχετικά
υποδείγµατα Α και Β του Παραρτήµατος VI της διακήρυξης 1/2017 διορθώνεται στο ορθό «Το
παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί …….. βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας».
2. Σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων που αναφέρεται στη
παράγραφο 2.2.5 «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια» και στο Τυποποιηµένο
Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής παρ. Β: Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, µας αναφέρετε ότι οι εταιρείες στον κλάδο της καθαριότητας δεν
καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες µε κάλυψη του επαγγελµατικού κινδύνου αλλά µε
συµβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Στη διακήρυξη 1/2017 η αναφορά περί
«επαγγελµατικού κινδύνου» έχει γίνει εκ παραδροµής και όπου αναφέρεται ασφαλιστήριο
συµβόλαιο αφορά ασφαλιστήριο συµβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.
3. Σχετικά µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν από τον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) και τα οποία περιγράφονται
στις περιπτώσεις Β.1 – Β.6 της παραγράφου 2 του άρθρου 2.2.9, επισηµαίνεται ότι η
ηµεροµηνία έκδοσής τους πρέπει να είναι πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης
του αρθ. 3.2 της διακήρυξης και να είναι σε ισχύ κατά την κατάθεσή τους. ∆εν προκύπτει από
τη διακήρυξη ότι η ηµεροµηνία έκδοσής τους θα πρέπει να είναι προγενέστερη της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της προσφοράς.
4. Σχετικά µε την παρ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των συµµετεχόντων
στο κριτήριο 1 Τριετή εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού ∆ηµόσιων Κτηρίων –
Τραπεζών – Επιχειρήσεων κλπ. αντίστοιχου µεγέθους και πολυπλοκότητας µε τις υπηρεσίες
της διακήρυξης 1/2017, επισηµαίνουµε ότι η 3-ετία αφορά στα έτη 2014, 2015 και 2016 και ως
έργα αντίστοιχου µεγέθους νοείται η παροχή υπηρεσιών καθαρισµού κτηριακών
εγκαταστάσεων αντίστοιχου µεγέθους µε την Α.Σ.Κ.Τ. και ανάλογου προϋπολογισµού. Τα
ζητούµενα στοιχεία δηλώνονται στο σχετικό πεδίο του Τ.Ε.Υ.∆. (παρ. Γ Τεχνική και

επαγγελµατική ικανότητα, απαίτηση 1) και ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) υποβάλλει το Πίνακα Συνοπτικής Παρουσίασης Έργων
της υποπαραγράφου Β4 της παρ. 2 του άρθρου 2.2.9 µε τα ζητούµενα στοιχεία και τη σχετική
τεκµηρίωση.
5. Στα σηµεία όπου η διακήρυξη 1/2017 αναφέρεται σε υποβολή κατάστασης
προσωπικού της επιχείρησης θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας διευκρινίζεται ότι
γίνονται δεκτές καταστάσεις προσωπικού των επιχειρήσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά
στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ», σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα στις σχετικές
αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας.
6. α) Σχετικά µε τον καθαρισµό των υαλοπινάκων, σας γνωρίζουµε ότι θα γίνεται από
τα άτοµα που θα απασχολούνται στην καθαριότητα των κτηρίων και δεν απαιτείται επιπλέον
απασχόληση άλλου συνεργείου. β) Σχετικά µε το ερώτηµα για τον υπεύθυνο βάρδιας που θα
συντονίζει το προσωπικό στο έργο του καθαρισµού διευκρινίζεται ότι θα είναι η µία (1)
καθαρίστρια 8ωρης απασχόλησης και δεν απαιτείται να απασχοληθεί επιπλέον άτοµο. Συνεπώς,
η σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς θα γίνει αποκλειστικά µε βάση τα αναφερόµενα στο
άρθρο 2.4.4 και τα ζητούµενα στο Παράρτηµα V: «Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς» της
διακήρυξης 1/2017.
7. α) Σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Β. 3 της παρ. 2.2.9 για την απόδειξη της
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του άρθρου 2.2.5, ο προσωρινός ανάδοχος
«οφείλει να καταθέσει δηµοσιευµένους Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα δηµοσιευµένων
ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων ή για όσο χρόνο
δραστηριοποιείται, εφόσον είναι µικρότερος………. Στην περίπτωση κατά την οποία ο
ισολογισµός του 2016 δεν έχει δηµοσιευθεί, οι Προσφέροντες υποβάλουν, επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο θεωρηµένου από την Εφορία ισοζυγίου µηνός ∆εκεµβρίου 2016. Το ισοζύγιο
αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εµφανίζεται ο Ειδικός Κύκλος
Εργασιών για τη χρήση 2016 και από ποιους λογαριασµούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.»
Συνεπώς, σε περίπτωση που δεν έχει δηµοσιευτεί ο Ισολογισµός του έτους 2016 απαιτείται η
υποβολή του Ισοζυγίου µηνός ∆εκεµβρίου 2016 του οικονοµικού φορέα, µαζί µε κατάσταση
όπου θα εµφανίζεται ο Ειδικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2016 και οι λογαριασµοί του
ισοζυγίου που αποτελείται αυτός. Σε περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει θεώρηση από την
Εφορία στο Ισοζύγιο µηνός ∆εκεµβρίου 2016, διευκρινίζεται ότι γίνεται δεκτό το Ισοζύγιο
µηνός ∆εκεµβρίου 2016 του οικονοµικού φορέα υπογεγραµµένο από το ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο και τον Οικονοµικό Προϊστάµενο του φορέα.
β) Στο πεδίο του Τ.Ε.Υ.∆. (Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, παρ. Β Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, απαίτηση 1) θα δηλωθεί ο ετήσιος «ειδικός» κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τα έτη 2014, 2015 και 2016. Σε περίπτωση Ανωνύµων Εταιρειών
που ο Ισολογισµός του 2016 δεν έχει δηµοσιευτεί, να δηλωθεί ο «ειδικός» κύκλος εργασιών
του έτους 2016, όπως προκύπτει από το Ισοζύγιο µηνός ∆εκεµβρίου 2016 του οικονοµικού
φορέα.
8. Στο πεδίο του Τ.Ε.Υ.∆. (Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, παρ. Β Οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, απαίτηση 3 - Λοιπές οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις) θα δηλωθεί η πιστοληπτική ικανότητα του οικονοµικού φορέα, η οποία θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίση µε το διπλάσιο του προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης, χωρίς τον ΦΠΑ,
δηλαδή 240.000,00€ τουλάχιστον, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα στο εδ. 3 του αρθ. 2.2.5
«Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια» της διακήρυξης 1/2017.
9. Σχετικά µε 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 µε το οποίο απαντά στη συγκεκριµένη απαίτηση, χωρίς
αναγκαστική αναφορά συγκεκριµένης σελίδας.
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