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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων υποψηφίου αναδόχου για τη Διακήρυξη
2/2018 του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
των κτηριακών εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. για τα οικ. έτη 2019 και 2020»
Κατόπιν αιτήματός σας για παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε τη Διακήρυξη 2/2018 του
Διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηριακών
εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. για τα οικ. έτη 2019 και 2020, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Για το ερώτημα 1-υπο-ερώτημα Α: Σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων που αναφέρεται στη παράγραφο 2.2.5 «Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια»
και στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής παρ. Β:
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, θα µας αναφέρετε ότι οι εταιρείες στον κλάδο της
καθαριότητας δεν καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες µε κάλυψη του επαγγελµατικού
κινδύνου αλλά µε συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Στη Διακήρυξη 2/2018 η αναφορά
περί «επαγγελµατικού κινδύνου» έχει γίνει εκ παραδροµής και όπου αναφέρεται ασφαλιστήριο
συµβόλαιο αφορά ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.
Για το ερώτημα 1-υπο-ερώτημα Β: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2/2018 ο
υποψήφιος ανάδοχος κατά το στάδιο προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης
απαιτείται να προσκομίσει πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου
αστικής ευθύνης εν ισχύ και ύψους κατ’ ελάχιστο ποσού ίσου με το 100% του προϋπολογισμού
της Διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 258.064,52€ τουλάχιστον καθώς και παραστατικό
εξόφλησης του ασφαλίστρου.
Για το ερώτημα 2-υπο-ερώτημα Α: Η απαίτηση για τριετή εμπειρία στην παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού αφορά την ίδια τριετία, δηλαδή τα έτη 2015, 2016 και 2017.
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Για το ερώτημα 2-υπο-ερώτημα Β: Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει
την τελευταία τριετία (2015, 2016 και 2017) συμβάσεις συνολικού ύψους κατ’ έτος ίσου με το
ποσό των 258.064,52€ τουλάχιστον.
Για το ερώτημα 2-υπο-ερώτημα Γ: Η απαίτηση για μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό το λιγότερο τριάντα (30) ατόμων, αφορά την τελευταία τριετία (2015, 2016 και 2017)
ή για όσο διάστημα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση.
Για το ερώτημα 3-πρώτο υπο-ερώτημα: Οι υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 3 (ήτοι περιπτώσεις α, γ, δ, ε, στ, ζ, η) και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 7
(περί άρθρου 74 του ν. 4412/2016) του άρθρου 2.2.9/2/Β.1, ως αποδεικτικά μέσα μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) απαιτείται
να υποβληθούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Για το ερώτημα 3-δεύτερο υπο-ερώτημα: Δείτε σχετικά το με αρ. πρωτ. 5035/28.09.2018
έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των
δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών
κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού» που αναρτήθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ.
Για το ερώτημα 4: Στα σηµεία όπου η διακήρυξη 2/2018 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.
Για το ερώτημα 5: Σχετικά µε την παρ. γ του αρθ. 2.4.3 της Διακήρυξης 2/2018,
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.
Οι ανωτέρω διευκρινίσεις να ληφθούν υπόψη από τους συμμετέχοντες κατά την υποβολή
της προσφοράς τους.

Ο Πρύτανης της Α.Σ.Κ.Τ.

Παναγιώτης Χαραλάμπους
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